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นโยบายของรัฐในการผลักดันประเทศสู่ Digital 
Economy ก�าลังก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลาย 
อย่างในสงัคม ตัง้แต่การสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
ตัง้แต่ระดับฐานรากเช่น Tech Startup และเอสเอ็มอี  
เพ่ือสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือ 
เป้าหมายในการหลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้
ปานกลาง

หนึ่งในแนวทางท่ีมีการพูดถึงอย่างมากในช่วงนี ้
คือ การก�าหนดมาตรฐาน ของระบบสาธารณสขุของไทย  
ซึง่ครอบคลมุตัง้แตก่ารก�าหนดมาตรฐานของข้อมลูผู้ ป่วย 
มาตรฐานด้านยา และการรักษา

ซึ่งภายใต้มาตรฐานทัง้หมดท่ีกล่าวถึงนี ้  ส่วนหนึ่ง
เป็นการก�าหนดมาตรฐานด้านเวชภณัฑ์ ซึ่งเป็นบทบาท

EDITOR’S TALK
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หน้าท่ีของ GS1 หรือ สถาบนัรหสัสากล สภาอตุสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย

ภายใต้มุมมองของการจัดการด้านสาธารณสุขนัน้ 
การก�าหนดรหสัสากลในเวชภณัฑ์เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนันัน้ เป็นการบรูณาการระบบฐานข้อมลูท่ีมีความ
ส�าคัญมากท่ีสุดอย่างหนึ่ง ช่ือว่าในอนาคตอันใกล้เม่ือ 
การก�าหนดรหสัสากลให้กับเวชภัณฑ์เรียบร้อย จะช่วบ
บูรณาการะบบฐานข้อมูล และท�าให้การสาธารณสุข 
ของไทยก้าวหน้าไปอีกขัน้

ส�าหรับ GS1 ฉบบันีน้ัน้ ยงับรรจไุว้ด้วยเนือ้หาท่ีเข้ม
ข้นเช่นเดิม  ทัง้มาตรฐานความปลอดภยัในซพัพลายเชน 
ด้านอาหาร และ การบูรณาการข้อมลูด้านสาธารณสขุ  
พลกิด้านในเลยครับ  

บูรณาการฐานข้อมูลสุขภาพไทย
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GS1 Asia Pacific
Regional Forum 2016

ในปีนี ้ สถาบันรหัสสากลได้รับเกียรติเป็นประเทศ 
เจ้าภาพในงาน GS1 Asia Pacific Regional Forum 2016 
ระหวา่งวนัท่ี 13-15 กนัยายน 2559  ณ โรงแรมสยาม 
เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ โดยงานนีถ้กูจดัขึน้เพ่ือให้ประเทศ
สมาชิก GS1 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้มีโอกาส
พบปะกนัเพ่ือศกึษา แลกเปลี่ยน เก่ียวกบัความเป็นไป 
ของโครงการ GS1 รวมถึงแนวโน้มต่างๆ  ท่ีเกิดขึน้
กับประเทศสมาชิกในภูมิภาคเพ่ือการตอบรับอย่างมี 
ประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ยังได้มีโอกาสเช่ือมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมลูจากประเทศสมาชิกท่ีประสบความ 
ส�าเร็จในการท�าโครงการตา่งๆ เพ่ือให้เกิดการประยกุต์ใช้ 
มาตรฐานสากล และการสร้างแรงบนัดาลใจผ่านการ 
ร่วมกิจกรรมตา่งๆ ตลอดงาน

นอกเหนือจากการประชมุและการฝึกอบรมอยา่งเข้มข้น
แล้ว ผู้ เข้าร่วมงานยงัได้ผอ่นคลายไปกบักิจกรรมท่ีทาง
สถาบนัฯ เตรียมการต้อนรับไว้ อาทิ การชมและทดลอง

ข้อมูลโดย : กองบรรณาธิการ

ศิลปะมวยไทย ณ ค่ายมวยบญัชาเมฆ รวมไปถึงเมนู
อาหารไทยท่ีคดัสรรมาอย่างพิเศษทุกมือ้เย็นโดยเชฟ
ผู้ มีประสบการณ์ยาวนาน  เพ่ือให้การพบปะสงัสรรค์
ระหวา่งประเทศสมาชิกมีความนา่ประทบัใจมากย่ิงขึน้

ในการนีต้้องขอขอบคณุแขกผู้ มีเกียรตจิ�านวน 101 ทา่น 
จาก 18 ประเทศสมาชิก รวมถงึ GS1 Global Office ส�าหรับ 
การเข้าร่วมประชมุระยะเวลา 2 วนัคร่ึง และขอขอบคณุ 
ผู้ สนับสนุนการประชุมและผู้ เข้าร่วมนิทรรศการจาก 
บริษัทตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ Inexto SA, OGA International 
Co., Ltd., Asia Fiber PCL (AFC), Synnex (Thailand) 
PCL, and T.K.S. Technologies PCL for all support 
and contribution to the forum

ส�าหรับปีหน้า GS1 ประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับเกียรติเป็น 
เจ้าภาพในการจดังาน โดยงานจะจดัขึน้ในวนัท่ี 24-27 
ตลุาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น  

GS1 Thailand July – September 20164
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This Year, GS1 Thailand has an honor to be the 
hosting country of GS1 Asia Pacific Regional 
Forum during September 13-15, 2016 at the Siam 
Kempinski Hotel Bangkok. The forum is the event 
where MOs from the Asia Pacific Region meet to 
discuss the status of regional projects and better 
respond future challenges in the region. They also 
meet to connect and share best practices with one 
another, encouraging innovation and driving global 
standards implementation through engaging and 
inspirational face-to-face activities. 

Apart from the intense meeting and training,  
participants enjoyed watching and experiencing 
the Thai authentic martial art called “Muay Thai” 
at Banchamek Gym. They also pleasured with our 

social networking dinners served with Thai flavourful 
dishes prepared by experienced chefs.

Thank you to 101 participants from 18 countries 
including GS1 Global Office for attending the 2 and 
a half day forum. 

Special thanks to our sponsors and exhibitors 
Inexto SA, OGA International Co., Ltd., Asia Fiber 
PCL (AFC), Synnex (Thailand) PCL, and T.K.S. 
Technologies PCL for all support and contribution 
to the forum.

The next Asia Pacific Regional Forum will be 
hosted by GS1 Japan during October 24-27, 2017 
in Tokyo.  

5GS1 Thailand July – September 2016
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วนัท่ี 24 มีนาคม 2557 ณ กรุงบรัสเซล GS1 ซึง่เป็นองค์กร 
ไมแ่สวงหาผลก�าไร  ผู้พฒันามาตรฐานระบบซพัพลายเชนท่ีถกู 
ใช้งานอยา่งแพร่หลายท่ีสดุในโลก และเป็นผู้น�าด้านความสามารถ 
ในการสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ  ได้ประกาศเข้าร่วมเป็น
สมาชิก World Wide Web Consortium หรือ W3C  โดย GS1 
จะท�างานร่วมกับประชาคม W3C เพ่ือให้ความร่วมมือด้าน
มาตรฐาน ส่งผลให้อนาคตของการระบุตวัตนของสินค้าหรือ
สิง่ของบนหน้าเวบ็ไซต์นัน้เป็นรูปเป็นร่างขึน้มา

ในการเฉลมิฉลองครบรอบปีท่ี 25 ของ W3C ในเดือนมีนาคมนี ้
และการครบรอบปีท่ี  40 ของ GS1 ในปีนี ้ความร่วมมือระหวา่ง
ทัง้สององค์กรนัน้มาในชว่งเวลาท่ีคอ่นข้างจะขมข่ืน  ดงันัน้การ
เป็นสมาชิกของ W3C  จะน�าประโยชน์มากมายมายงั GS1 
ซึ่งรวมไปถึงการท�างานอย่างใกล้ชิด และการสร้างมาตรฐาน
ส�าหรับเวบ็ไซต์  รวมไปถงึการอนญุาตให้มาตรฐานสากล GS1 
เข้าร่วมกบัมาตรฐานในปัจจบุนัในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัเว็บไซต์
อยา่งเหมาะสม

GS1 Joins The World Wide Web Consortium To Improve 
The Future Of Product Identification and Visibility On The 
Web Brussels

GS1, a non-profit, global organisation that develops and 
maintains the most widely-used supply chain standards 

GS1 ได้เข้าร่วม W3C

GS1 Joins the World Wide 
Web Consortium to 
Improve the Future of 
Product Identification 
and Visibility On The Web

Article by / บทความโดย : Joe Horwood   
Translated by /แปลโดย : Nuanpan Limcharoen / นวลพรรณ ลิ้มเจริญ

เพื่อพัฒนาอนาคตของการระบุและความสามารถ
ในการมองเห็นสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
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Steve Bratt ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร หรือ CTO 
ของ GS1 ซึง่เป็นอดีต CEO ของ W3C ได้ให้ความเหน็
วา่องค์กรเหลา่นีจ้ะสามารถท�างานร่วมกนัในปีท่ีจะถงึนี ้ 
และในปีต่อๆไป เพ่ือเช่ือมประชาคมท่ีส�าคญัทัง้สอง 
เข้าด้วยกัน การรวมเข้าด้วยกันนี ้ จะส่งผลต่อการ
เพ่ิมผลกระทบท่ีมียัง GS1 และ W3C ในแง่ของ 
ขอบเขตการร่างและการน�ามาตรฐานไปใช้ส�าหรับ 
การค้าและโลจิสติกส์ระดับโลก เพ่ือเป็นประโยชน์
ส�าหรับภาคอตุสาหกรรมและผู้บริโภคตอ่ไป

ความร่วมมือนีไ้ด้เกิดขึน้ในเวลาท่ีคณุภาพของข้อมลู
สินค้านัน้  เป็นกญุแจส�าคญัส�าหรับภาคอตุสาหกรรม
และผู้บริโภค มาตรฐานสากลใหม่ของ GS1 ได้เน้น
การท�าให้ข้อมลูผลิตภณัฑ์สามารถพบเห็นได้มากขึน้
ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (Search 
Engine) รวมถงึบนหน้าเวบ็ไซต์

system in the world and a leader in facilitating efficient 
international business, has today announced that they have 
become a member of The World Wide Web Consortium 
(W3C). GS1 will work with the W3C community to collaborate 
on standards that shape the future of identification and 
description of products and “things” on the Web. 

With The World Wide Web celebrating its 25th Anniversary 
this month and GS1 celebrating its 40th this year,  
the partnership comes at a poignant moment for both 
organisations. Becoming a member of W3C will bring a 
variety of benefits to GS1 including working closely and 
inputting on the standards that are built for the web, as well 
as allowing GS1 standards to be aligned and integrated 
with current web standards where appropriate. 

Steve Bratt, GS1’s CTO and the former CEO of W3C,  
commented, “I believe that our organisations can work 
together in the coming years to bridge two important 
communities. This will result in increased impact of both 
GS1 and W3C in the realm of designing and implementing 
standards to further enable global commerce and logistics 
for the benefit of the industry and consumers.” 
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The partnership comes at a time where product information 
quality is a key priority for the industry and consumers. 
New GS1 standards are focused on making product  
information more visible in search engines and on web 
pages. 

Miguel Lopera, President and CEO of GS1 added, 
“With the rapid growth of on-line trading, correctly  
identifying products and accurately providing all the  
relevant information across the web in a consistent 
manner is vitally important for consumer confidence 
and brand reputation. GS1 is providing the tools  
that industry can use to better share information in 
the digital world and ultimately to better connect with 
consumers.” 

To learn more about how GS1 is leveraging the power  
of GS1 standards across the Web, please visit  
http://www.gs1.org/digital.  

Miguel Lopera ประธาน และ CEO ของ GS1 ได้ให้ 
ความเหน็เพ่ิมเตมิวา่เหตจุากการเจริญเตบิโตอยา่งรวดเร็วของ
การค้าขายแบบออนไลน์ ท�าให้ความถกูต้องในการระบตุวัตน
ของสนิค้า และความแมน่ย�าในการให้ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้หมดบนหน้าเวบ็ไซต์ในเชิงท่ีสอดคล้องกนัเป็นเร่ืองจ�าเป็น
อย่างมาก เพ่ือความมัน่ใจของผู้บริโภค รวมถึงช่ือเสียงของ
ตราสนิค้า และ GS1 ยงัได้จดัหาเคร่ืองมือท่ีภาคอตุสาหกรรม
สามารถใช้เพ่ือกระจายข้อมลูได้ดีย่ิงขึน้ในโลกดิจิตอล และ
การตดิตอ่สื่อสารกบัผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึน้ในท้ายท่ีสดุ  
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วารสารสถาบันรหัสสากล

เม่ือวนัท่ี 19 สงิหาคมท่ีผา่นมา กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น�า
โดย ดร.อตุตม  สาวนายน รัฐมนตรีวา่การฯ 
ร่วมกบั สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
น�าโดย คณุเจน น�าชยัศิริ ประธานสภาฯ 
จัดงานเปิดตัวและพธีิลงนามข้อตกลง 
ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการ 
เ ช่ือมโยงข้อมูลสินค้า (Nat iona l  
Product Catalogue) และกระบวนการ
ตรวจสอบย้อนกลับสนิค้า (Traceability) 
โดยมีแขกผู้ มีเกียรติกว่าห้าร้อยท่านร่วม
เป็นสกัขีพยาน ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ทัง้นี ้ ในระยะแรก
ของโครงการ มีหนว่ยงานสบิสองแหง่จาก

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมฯ จับมือ 12 หน่วยงาน 

ลงนามเชื่อมโยงข้อมูล…
สนับสนุนสินค้าไทยสู่เวทีการค้าโลก

Scoop Hil ight

ภาครัฐและเอกชนผนึกก�าลงัด้วยการร่วม
ลงนามการเช่ือมโยงข้อมลู 

ส�าหรับในอนาคตอันใกล้  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ยังเตรียมพร้อมจับมือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้ ประกอบการ
สามารถจดัเก็บข้อมลู ตลอดจนแลกเปลีย่น
ข้อมลูระหวา่งผู้ใช้งานกบัเจ้าของสนิค้าได้
อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ นบัเป็นการเพ่ิม
ศกัยภาพในด้านการแขง่ขนัของผู้ประกอบ
การไทย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเอสเอม็อีและ
โอทอ็ป ให้ทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ
ทัว่โลกได้  
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Thailand Newsletter Scoop Hil ight

โครงการศึกษาแนวทางการเช่ือมโยง
ข้อมลูสนิค้า (National Product Catalogue) 
และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้า (Traceability) นี ้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ด้วยนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลัท่ีรัฐบาลได้
ประกาศไปแล้วอยา่งเป็นรูปธรรม  มุง่เน้น
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ  
เ พ่ือให้สามารถรองรับกับการพัฒนา
เข้าสู่เศรษฐกิจยุคสมัยใหม่นีไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ 
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้าของสินค้า 
เก็บข้อมลู และสามารถแลกเปลีย่น เช่ือมโยง 
ข้อมลูระหว่างผู้ ใช้งานและเจ้าของสินค้า
ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบท่ีเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการท�าธุรกรรม
ต่างๆ ท�าให้เกิดการขยายตัวทัง้ในภาค
ธุรกิจและภาคอตุสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น 
e-Commerce  e-Payment ระบบ Point 
of Sale หรือระบบ ERP ตา่งๆ สามารถ 
ท่ีจะน�าข้อมลูท่ีอยูใ่นฐานข้อมลู National 
Product Catalogue มาใช้ได้ ข้อมูลท่ี 
ไ ด้ รับจะเป็นข้อมูล ท่ี มีความถูกต้อง 
สามารถอ้างอิงถึงแหลง่ท่ีมาของข้อมลูได้ 
รวมถึงท�าให้เกิดการบูรณาการ ระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน รวมทัง้
เช่ือมโยงข้อมลูกบัหนว่ยงานตา่งๆ ในการ 
ตรวจสอบข้อมูลมาตรฐานสินค้าเพ่ือ

ประโยชน์แก่ผู้ บริโภค และการสร้าง
มาตรฐานคุณภาพสินค้าไทยให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดบันานาชาติ

โครงการฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีย่ิง จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐ 
และเอกชน ซึ่งในเฟสแรกจะประกอบ
ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย 
ส�านักนายกรัฐมนตรีสภาอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย สมาคม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคม 
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ไทย 
และสมาคมผู้ ค้าปลีกไทย รวมทัง้สิน้  
12 หนว่ยงานท่ีร่วมลงนามข้อตกลงภายใต้
โครงการดงักลา่วนี ้

ทัง้นี ้สถาบนัรหสัสากล หรือ GS1 ภายใต้
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับ 
ความไว้วางใจให้เป็นหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
ในด้านการรวบรวม บนัทึก และจัดเก็บ
ข้อมูลสินค้าต่างๆ ของผู้ ประกอบการ 
ท่ีเป็นสมาชิก GS1 อาทิ รูปภาพสินค้า 
ช่ือสนิค้า รายละเอียดเก่ียวกบัสนิค้า เชน่ 
ขนาด น�า้หนกั และรหสับาร์โค้ด เป็นต้น  

โดย GS1 ขอเชิญชวนให้สมาชิกน�าสนิค้า
มาถ่ายภาพแบบ 360 องศาท่ี GS1 Studio 
Service ณ ท่ีท�าการของ GS1 ชัน้ 3  
ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิริิกิติ์ โดยไมเ่สีย
คา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ ภายในเดือนมีนาคม 
2560 พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียด 
เก่ียวกบัสนิค้า เพ่ือให้เราบนัทกึ และจดัเก็บ 
ข้อมลูเหลา่นีล้งในฐานข้อมลูสนิค้าแหง่ชาติ

การจดัท�ามาตรฐานและการจดัเก็บข้อมลู
สินค้าของประเทศ (National Product  
Catalogue) ตามมาตรฐานสากลท่ีมีความ 
ถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือ รวมทัง้ 
เช่ือมโยงข้อมลูกบัหนว่ยงานตา่งๆ ในการ 
ตรวจสอบข้อมูลมาตรฐานสินค้านัน้ 
นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ บริโภค 
โดยสามารถน�าไปต่อยอด ติดตามและ
ตรวจสอบย้อนกลับได้แล้ว การสร้าง
มาตรฐานคุณภาพยังช่วยสร้างโอกาส 
ในการขยายตลาดให้สินค้าไทยเป็นท่ี
ยอมรับในระดบันานาชาตอีิกด้วย

นอกจากพิธีลงนามข้อตกลงแล้ว ภายใน
งานยัง มีการให้ความรู้ ด้านวิชาการ 
ด้วยการบรรยายและเสวนาหลากหลาย
หัว ข้อ  เ ร่ิมด้วยปาฐกถาพิ เศษเ ร่ือง  
“ทิศทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย
ด้วย Digital Economy” โดย ดร.อตุตม 
สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่
กลา่วถงึประโยชน์ของโครงการฯ ซึง่ชว่ยให้ 
ตลาดตา่งประเทศมีข้อมลูท่ีถกูต้องเก่ียวกบั 
สินค้าไทย รวมถึงการท�าความเข้าใจ 
กบักระบวนการใหม่ๆ  ในการท�างานอนัเกิด 
จากเทคโนโลยีใหม ่ซึง่ท�าให้ผู้ประกอบการ 
ไทยเกิดความต่ืนตัวในเร่ืองดิจิทัล โดย 
ภาครัฐมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องปรับเปลีย่น 
ตวัเองเพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิทลั ตลอดจนปรับ 
กระบวนการท�างานโดยอาศยัเทคโนโลยี 
สามารถเปิดเผยข้อมลูจากการเช่ือมโยง 
ผ่านฐานข้อมลู เพ่ือน�าไปต่อยอดให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ ในภาคประชาชน เพ่ือ 
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในภาพรวม 
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วารสารสถาบันรหัสสากล

จากนัน้ คณุจ�ารัส สวา่งสมทุร ผู้อ�านวยการ- 
ใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ได้ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายในหวัข้อ “สร้าง
โอกาสทางการค้าด้วยฐานข้อมูลสนิค้า
แห่งชาติ” ซึ่งมีเนือ้หาครอบคลุมด้าน
การพัฒนาโลกการค้า จากระบบ One 
Channel พัฒนาไปสู่ Multi-Channel 
จนกระทั่ง Omni Channel ในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นการผสมผสานวิธีการขาย วิธี
การซือ้ และวิธีการช�าระเงินเข้าด้วยกัน 
อาทิ สามารถซือ้ของออนไลน์แต่รับของ 
ออฟไลน์ ท�าให้การค้าในแบบออนไลน์
และออฟไลน์ไม่สามารถแยกออกจากกนั
ได้อีกต่อไป แต่ในความเป็นจริง ผู้ ผลิต 
ไม่สามารถให้รายละเอียดเก่ียวกบัสินค้า
ได้เพียงพอ ผู้บริโภคจงึไมมี่ข้อมลูเพียงพอ 
ตอ่การตดัสนิใจ รวมถงึไมส่ามารถตรวจสอบ 
และร้องเรียนได้ ดงันัน้ สถาบนัรหสัสากล 
(Global Standard 1: GS1 Thailand) 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่ง
เ ป็นผู้ ก� าหนดหมายเลขบา ร์ โ ค้ดแก่ 
สินค้าในประเทศไทย รวมถึง RFID ท่ี 
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านโลจิสตกิส์ 
และซัพพลายเชน จึงได้น�าเอาข้อมูล 
จากรหัสสินค้าไปอยู่บนระบบดิ จิทัล  
ซึ่ ง ข้อมูลทัง้หมดเหล่านี จ้ะเ ช่ือมโยง
ผ่านฐานข้อมูลกลางเพ่ือให้สามารถดึง
ข้อมลูไปใช้ได้ทนัที โดยหวัใจส�าคญัอยู่ท่ี 
บทบาทความร่วมมือของแตล่ะหนว่ยงาน 
โครงการนี จ้ึ ง มีการลงนามข้อตกลง 
เ พ่ือผนึกก�าลังในการศึกษาแนวทาง 

การเช่ือมโยงข้อมลูสินค้า เพ่ือประโยชน์
ของผู้ประกอบการนัน่เอง 

ส�าหรับกิจกรรมช่วงบ่าย เร่ิมด้วยการ
เสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ประโยชน์
ของฐานข้อมูลกลางของสินค้าต่อการ
พัฒนา Digital Economy” โดยได้รับ
เกียรติจากวิทยากรถึง 5 ท่านด้วยกัน 
ซึ่งได้แก่ คุณมาลี วงศาโรจน์ รองปลัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) คณุเบญจมาพร เอกฉัตร 
รองเลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิต
อตุสาหกรรม (สมอ.) คณุสมชาย ปรีชา
ทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) และดร. วินัย ดะห์ลัน  
รองประธานส�านักงานกรรมการกลาง
อิสลามแหง่ประเทศไทย (Halal) ร่วมแสดง
ความคดิเหน็บนเวที และน�าเสนอแนวทาง
ของหนว่ยงานในการท�าให้ประชาชนทัว่ไป 
สามารถเข้าถงึข้อมลูขา่วสาร โดยมีจดุหมาย 
สงูสดุร่วมกนั นัน่คือ เพ่ือให้มัน่ใจวา่สนิค้า
ทุกชิน้ท่ีวางจ�าหน่ายในตลาดจะมีความ
ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคอยา่งแนน่อน

ในด้านส�านกังานกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทยนัน้ ดร. วินัย ดะห์ลัน 
รองประธานส�านักงาน แสดงให้ผู้ ร่วม
เสวนาเห็นว่าฮาลาลไม่ได้จ�ากัดแค่เร่ือง
อาหารเท่านัน้  แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์ 
ยานยนต์ท่ีอาจมีส่วนผสมต้องห้าม อาทิ 
ผ้าเบรก และไมไ่ด้มีประเดน็เฉพาะเร่ืองการ 

ส่งออกอย่างเดียว เพราะในประเทศไทย
ตลาดฮาลาลมีขนาดใหญ่ และสามารถ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวมุสลิมได้ การรับรอง
มาตรฐานฮาลาลจึงถือเป็นเร่ืองส�าคัญ
ท่ีส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม 
แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ล ะ ส� า นั ก ง า น 
คณะกรรมการกลางอิสลามประจ�าจงัหวดั
จ�าเป็นต้องเข้าไปดแูล สามารถกล่าวได้
ว่าประเทศไทยเป็นฮาลาลฮบั ถือได้ว่ามี
กระบวนการรับรองฮาลาลได้ดีท่ีสดุ อีกทัง้ 
ประเทศไทยยงัเป็นหนึง่ในห้าประเทศแรก 
ท่ีมีการประกาศใช้มาตรฐานฮาลาล 
เป็น มอก. 1401/2541 อีกด้วย ดังนัน้  
การเช่ือมโยงข้อมลูฮาลาลจงึช่วยสง่เสริม
ทัง้อตุสาหกรรมอาหารและการท่องเท่ียว
ได้เป็นอยา่งดีย่ิง

โครงการท่ีมีประโยชน์มากมายเช่นนี ้
มิอาจเกิดขึน้ได้หากปราศจากความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ต้องขอขอบคณุหน่วยงานทัง้สิบสองแห่ง
ท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของความส�าเร็จในเฟส
แรก ทัง้นี ้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ร่วมกบั สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย จะยงัคงเดินหน้าจบัมือ 
กบัพนัธมิตรรายส�าคญัอีกหลายหนว่ยงาน 
เ พ่ือผนึกก� าลังสู่จุดหมายปลายทาง
เดียวกนั ซึง่คือ การสง่เสริมผู้ประกอบการ 
ไ ท ย  ใ ห้ มี ศัก ย ภ า พ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขัน 
อย่างทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก   
นัน่เอง  
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ปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลก�าลงัผลกัดนัให้การดแูลผู้ ป่วยมีคณุภาพ
ในขณะท่ีต้องเผชิญกบัความท้าทายท่ีหลากหลาย เชน่ กฎระเบียบ 
ความต้องการผู้ ป่วยใหม ่และคา่ใช้จา่ยท่ีเพ่ิมขึน้ ท�าให้โรงพยาบาล
ตา่งๆ ทัว่โลกเร่ิมมีการน�ามาตรฐานของ GS1 และเทคโนโลยีตา่งๆ 
ไปใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท่ีไม่มีประสิทธิภาพและพฒันาใน
เร่ืองความปลอดภยัของผู้ ป่วย โดยมุ่งเน้นในเร่ืองของการเข้าถึง
ข้อมลูสนิค้าท่ีเช่ือถือได้ซึง่เป็นประโยชน์ท่ีส�าคญัส�าหรับการตระหนกั 
ถึงกระบวนการทางด้านสุขภาพของผู้ ป่วย เพ่ือเข้าใจผลกระทบ 
ของข้อมลูสนิค้าท่ีเช่ือถือได้ GS1 จงึได้พดูคยุกบัผู้ให้บริการทางด้าน
สขุภาพและหน่วยงานภาครัฐจากหลายประเทศ ซึ่งสามารถสรุป 
มมุมองตา่งๆ ได้ดงันี ้

การดูแลผู้ป่วยและค่าใช้จ่าย
ความจ�าเป็นส�าหรับการเปลีย่นแปลงในโรงพยาบาลมีสองปัจจยัหลกั 
ท่ีส�าคญั คือ ผู้ ป่วยและคา่ใช้จา่ย ผู้ ป่วยจะมีสว่นร่วมและมีความรู้ 
มากขึน้เม่ือพวกเขาสามารถจัดการสุขภาพของตนเองได้โดย 
การเข้าถึงข้อมลูออนไลน์และคาดหวงัว่าผู้ ให้บริการด้านสขุภาพ 
จะชว่ยให้ข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ 

Vital asset for health 
At the epicentre of today’s changing healthcare sector,  
hospitals are pushing forward to provide quality patient 
care while faced with a number of challenges such as more  
regulations, new patient demands and rising costs. In  
response, hospitals worldwide are stepping up to harness 
GS1 standards and technologies to streamline inefficient  
processes and improve patient safety. They are especially  
focused on gaining access to trusted product data 
recognising it as a vital asset for the health of their  
processes and patients. To better understand the impact  

The Value of Trusted Product 
Data Perspectives shared by 
hospitals and government 
agencies

ประโยชน์ของข้อมูลสินค้า

โรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ
ที่น่าเชื่อถือ มุมมองจาก
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“ในการเพ่ิมหรือแม้แต่การรักษาฐานผู้ ป่วยไว้ โรงพยาบาลจะต้อง 
มีการบริการท่ียอดเย่ียมและสอดคล้องกัน” Sandi Michel  
ผู้ อ�านวยการระบบคุณภาพและซัพพลายเชน ของ Franciscan  
Missionaries of Our Lady Health System (FMOLHS) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกากลา่ว 

ปัจจยัท่ีส�าคญัส�าหรับการเติบโตของโรงพยาบาล คือ การมีสินค้า 
ท่ีถูกต้อง ถูกท่ี และถูกเวลาส�าหรับแพทย์เพ่ือการให้บริการซึ่ง 
จะเกิดขึน้ได้กบัข้อมลูสนิค้าท่ีมีคณุภาพเทา่นัน้  Andrew Potter ผู้จดัการ 
กลุ่มสินค้าคงคลังส�าหรับการดูแลสุขภาพของ Ramsay กล่าว
ว่า “ข้อมลูเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลีย้งชีวิตของธุรกิจ การใช้
ประโยชน์จากข้อมลูสินค้าส�าหรับซพัพลายเชนท่ีมีประสิทธิภาพสงู
จะชว่ยให้เรามัน่ใจวา่ผู้ ป่วยทกุรายจะมีการดแูลท่ีราบร่ืนด้วยผลลพัธ์
ท่ีเป็นบวก”

การดูแลรักษาที่ดีกว่า และปลอดภัยกว่า
ความปลอดภยัของผู้ ป่วยเป็นตวักระตุ้นท่ีท�าให้โรงพยาบาลต้องการ
ข้อมลูท่ีสมบรูณ์ถกูต้องและแม่นย�าจากซพัพลายเออร์ กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ เช่น  ระบบรหัสบ่งชีอ้ัตลักษณ์เคร่ืองมือทางการ
แพทย์ (Unique Device Identification: UDI) ซึง่ถกูก่อตัง้ขึน้โดย 
องค์การอาหารและยาแหง่สหรัฐอเมริกา (The United States Food 
and Drug Administration : FDA), พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั 
โซอ่ปุทานยาแหง่สหรัฐอเมริกา (The U.S. FDA Drug Supply Chain 
Security Act : DSCSA) และการควบคุมยาปลอมแห่งสหภาพ
ยโุรป (the European Union Falsified Medicines Directive) มี
การเรียกร้องให้มีความเช่ือมโยงกนัเป็นระบบสากลส�าหรับการบ่งชี ้
สนิค้าด้าน อปุกรณ์ทางการแพทย์และเภสชัภณัฑ์ โดยเร่ิมจากผู้ผลติไป  
ยงัโรงพยาบาลและผู้ ป่วยในท่ีสดุ การเข้าถึงระบบฐานข้อมลูสินค้า 
น่าเช่ือถือนี ้ จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
เรียกคืน (Recall) และสามารถตรวจสอบยาท่ีถกูต้องตามกฎหมาย
เพ่ือปกป้องความปลอดภยัของผู้ ป่วยได้

of trusted product data, GS1 talked with healthcare providers 
and government agencies from different parts of the world.  
To summarises perspectives as following below :

Patient care and costs 
Leading the need for change in hospitals are two major forces: 
patients and costs. Patients are becoming more and more 
engaged and knowledgeable when it comes to managing their 
health. They have access to a wealth of online information about 
every aspect of their lives and expect the same from healthcare 
providers-helping them to make informed decisions. “To grow 
or even maintain a patient base, hospitals must offer excellent 
services-consistently,” says Sandi Michel, Director of Supply 
Chain Systems and Quality, Franciscan Missionaries of Our Lady 
Health System (FMOLHS) in the U.S. “A critical factor for a hospital’s 
growth is having the right product at the right time, in the right 
place for physicians to provide these services-something that 
is only possible with quality product data.” Andrew Potter, Group 
Inventory Manager for Ramsay Health Care (Ramsay) echoes the 
need for products that are always available. “Data is the lifeblood 
of our business. Leveraging product data for a highly efficient 
supply chain helps us ensure that every patient has a seamless 
care experience with a positive outcome.” 

Safer and better treatments 
Patient safety is also spurring hospitals to demand more  
complete and accurate data from suppliers. Regulations such 
as the Unique Device Identification (UDI) system established 
by the United States Food and Drug Administration (FDA), 
the U.S. FDA Drug Supply Chain Security Act (DSCSA), 
and the European Union Falsified Medicines Directive are 
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calling for a harmonised, global system for uniquely identifying  
products-medical devices and pharmaceuticals-as they travel 
from manufacturers to hospitals and ultimately, to patients. By  
accessing this global system of trusted product data, hospitals 
can facilitate more efficient recalls and verify the legitimacy of 
drugs for safeguarding patients.

Dr. Hajo Reissmann, Head of Medical Supply Controlling,  
University Medical Centre Schleswig-Holstein (UMCSH), discusses  
the need for standardised product data attributes-such as  
descriptions, sterilisation requirements and strength-to enable 
more effective clinical treatments. “When medical devices and 
pharmaceuticals are clearly and uniquely identified, physicians can 
more easily analyse and compare results from the products used. 
With globally defined product data, physicians across borders 
can collaborate to make adjustments for more positive outcomes.”  

Costs in the supply chain 
In Australia, the National E-Health Transition Authority (NEHTA) is 
supporting the country’s healthcare providers and suppliers as they 
move from manual to automated “eHealth” processes, including 
significant supply chain reform. 

Paul Broadbridge heads NEHTA’s supply chain initiatives that 
includes giving hospitals access to standardised product data 
residing in the GS1 Global Data Synchronisation Network™ 
(GDSN®), called the National Product Catalogue (NPC) in Aus-
tralia, and an eProcurement solution designed to streamline 
purchasing based on GS1 standards.

Dr. Hajo Reissmann หวัหน้าสว่นควบคมุการกระจายเวชภณัฑ์
มหาวิทยาลยัศนูย์การแพทย์ Schleswig-Holstein (UMCSH) ได้
กลา่วถึงความจ�าเป็นของคณุลกัษณะข้อมลูสินค้าท่ีเป็นมาตรฐาน 
เช่น รายละเอียดความต้องการในการท�าให้ปราศจากเชือ้และ 
ความแรง เพ่ือชว่ยเพ่ิมให้การรักษาทางคลนิิกมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

“เม่ืออปุกรณ์ทางการแพทย์และเภสชัภณัฑ์มีการระบบุง่ชีท่ี้เฉพาะ
ตัวและชัดเจนแล้ว แพทย์ก็สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ผลลพัธ์ได้งา่ยขึน้จากสนิค้าท่ีใช้ ด้วยข้อมลูสนิค้าท่ีก�าหนดไว้อยา่ง
เป็นสากล แพทย์จากหลายประเทศจึงสามารถท�างานร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์เชิงบวกมากขึน้”

ต้นทุนในซัพพลายเชน
The National E-Health Transition Authority (NEHTA) ประเทศ
ออสเตรเลียได้ให้การสนบัสนนุซพัพลายเออร์และผู้ ให้บริการทาง
ด้านการดูแลสุขภาพของประเทศให้เปลี่ยนจากระบบ Manual  
ไปเป็นระบบ eHealth ท่ีเป็นอัตโนมัติ รวมถึงได้มีการปฏิรูป 
ซพัพลายเชนท่ีส�าคญั 

Paul Broadbridge ได้ดแูลแนวปฏิบตัิทางด้านซพัพลายเชนของ 
NEHTA ซึง่รวมถงึการให้โรงพยาบาลตา่งๆ เข้าถงึข้อมลูสนิค้าท่ีเป็น
มาตรฐานใน Global Data Synchronisation Network (GDSN®) 
ของ GS1 โดยเรียกวา่ National Product Catalogue (NPC) และ
ระบบการจดัซือ้ออนไลน์ (eProcurement) ซึง่ได้รับการออกแบบ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้โดยยดึถือตามมาตรฐานของ 
GS1

โดย Broadbridge  กลา่ววา่ “เราได้ให้ความส�าคญักบัการน�าแหลง่
ข้อมลูสนิค้าท่ีมีความแตกตา่งหลากหลาย มารวมเข้าไว้ด้วยกนัเพ่ือ
ลดสิ่งท่ีไม่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการเพ่ิมต้นทุนของซพัพลายเชน 
ด้านการดแูลสขุภาพของประเทศ” 

Herman de Smit ท่ีปรึกษาทางด้านโลจิสตกิส์ ท่ีโรงพยาบาลหลาย
แห่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้สรุปไว้ว่า ข้อมลูสินค้าท่ีถกูต้องมี
ความส�าคญัมากในการปรับปรุงขัน้ตอนการด�าเนินงานทางด้าน 
โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ซึ่งสามารถน�าไปใช้กับ 
ขัน้ตอนทางด้านการเงินเพ่ือใช้ในการก�าหนดมลูค่าสินค้าคงคลงั 
ลดการสูญเสีย และช่วยในการค�านวณต้นทุนในการดูแลรักษา 
ทัง้นีข้้อมลูท่ีนา่เช่ือถือจะท�าให้การสบืย้อนกลบัสนิค้าเกิดขึน้ได้และ
ท�าให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ ป่วย ท้ายท่ีสุดพนักงานก็สามารถ
ท�างานได้สะดวกและงา่ยย่ิงขึน้

กระบวนการสั่งซื้อสินค้าไปจนถึงการช�าระเงิน 
(Order to cash) ที่เป็นไปอย่างราบรื่น
Mr. Potter เหน็ด้วยวา่การปรับปรุงซพัพลายเชนสามารถชว่ยท�าให้
ประหยดัเพ่ิมขึน้ได้ ซึง่ Ramsay ได้ท�าให้ขัน้ตอนตัง้แตก่ารสัง่ซือ้ไป
จนถึงการช�าระเงินทัง้หมดเป็นแบบอตัโนมตัิ โดยการใช้มาตรฐาน 
EDI ของ GS1 และข้อมลูสนิค้าท่ีถกูแชร์ผา่น NPC 
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John Mazzoli ผู้จดัการก�ากบัดแูลทางด้านข้อมลู ของ CHRISTUS 
กล่าวว่าครัง้หนึ่งแผนกจดัซือ้ในองค์กรของเขาเคยเสียเวลาหลาย
ชัว่โมงกบัการแก้ไขความผิดพลาดในการสัง่ซือ้ และการจดัสง่สนิค้า
ผิดท่ี ซึง่ตอนนี ้ระบบสขุภาพท่ีส�าคญันีอ้ยูใ่นขัน้ตอนสดุท้ายของการ
สร้างระบบการจดัการข้อมลูหลกั (Master Data) และการท�างานท่ี
เป็นอตัโนมตัขิองกระบวนการสัง่ซือ้ไปจนถงึการช�าระเงิน 

เช่นเดียวกบั Ramsay  CHRISTUS ตัง้ใจท่ีจะลดการท�างานของ
พนกังาน รวมไปถึงลดความผิดพลาด และลดต้นทนุจากขัน้ตอน
การด�าเนินงานนี ้  CHRISTUS ได้วางแผนท่ีจะใช้ประโยชน์ของ 
ข้อมูลสินค้าจาก GDSN โดยดึงและปรับปรุงระบบการจัดการ
ข้อมลูหลกัโดยอตัโนมตัิ สินค้าท่ีใช้ในโรงพยาบาลและคลินิกของ 
CHRISTUS มีการระบสุินค้าด้วยเลขหมายประจ�าตวัสินค้าสากล
ของ GS1 ท่ีอยูใ่นรูปของบาร์โค้ด เม่ือถกูสแกน ใบสัง่ซือ้ ( PO ) จะ
ถกูสร้างขึน้อตัโนมตัิ โดยประกอบด้วยสินค้าท่ีต้องการและราคา 
ซึง่ถกูระบดุ้วย GTIN 

PO จะสง่โดยอตัโนมตัไิปยงัซพัพลายเออร์ผู้ซึง่กรอกข้อมลูการสัง่ซือ้
และจดัสง่ไปยงัสถานท่ีท่ีเหมาะสม โดยการอ้างอิงเลข GLN บน PO 
และเม่ือสินค้ามาถึงและถกูตรวจสอบ ใบแจ้งหนีอิ้เลก็ทรอนิกส์จะ
ถูกส่งไปยงัแผนกบญัชีเจ้าหนีแ้ละเงินจะถูกโอนย้ายด้วยรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัซพัพลายเออร์ ซึง่กระบวนการตัง้แตก่ารสัง่ซือ้ไป
จนถงึการช�าระเงินจะเป็นไปแบบราบร่ืนซึง่สามารถท�าได้กบัข้อมลู
สนิค้าท่ีถกูต้องโดยระบบ GDSN เทา่นัน้  

“We’re focused on bringing together disparate sources of  
product data to reduce inefficiencies that add costs to our  
national healthcare supply chain,” explains Mr. Broadbridge.  

Herman de Smit, Logistic Consultant at several hospitals in the 
Netherlands, summarises the value of product data for health 
system processes: “Validated product data is crucial to optimally 
streamline logistic, administrative and care processes. It can be 
used in financial processes to determine the value of inventory, 
reduce waste and help calculate the cost of treatments. Trusted 
data enables traceability of care products for patient safety, and 
ultimately needs to make employees’ work easier each day.

Seamless order to cash 
Mr. Potter with Ramsay agrees that supply chain improvements can 
add up to significant savings. He is automating Ramsay’s entire 
order-to-cash process, using GS1 EDI standards and product data 
shared via the NPC. “To control escalating costs, we’re optimising 
our supply chain with data standards for purchase orders, purchase 
order responses and invoices.” 

According to John Mazzoli, Data Governance Manager with  
CHRISTUS Health (CHRISTUS), his organisation’s purchasing 
department once wasted hours on correcting order errors and 
locating products that were shipped to wrong locations. Now, 
this major health system is in the final stages of constructing 
a master data management system and fully automating its  
order-to-cash process. 

Like Ramsay, CHRISTUS intends to reduce human intervention-
along with the associated errors and costs-from the process. 
CHRISTUS plans to leverage product data from the GDSN to  
automatically feed and update its master data management  
system. As products are used in CHRISTUS hospitals and clinics, 
the unique product identifiers or GS1 Global Trade Item Numbers 
(GTINs) embedded in barcodes, will be scanned. When the  
number of scans or uses hits a product’s reorder level, a purchase 
order (PO) will be automatically generated containing the needed 
products with pricing, identified by GTINs.

“The PO will automatically flow to the supplier who will fill the order 
and ship it to the right location by referencing the care facility’s  
GLN on the PO,” explains Mr. Mazzoli. “When the shipment arrives 
and is verified, an electronic invoice will be sent to our accounts  
payable department, and the funds will be electronically  
transferred to the supplier. It’s a seamless order-to-cash process 
that can only be achieved with accurate product data provided 
by the GDSN.”  

 เมื่ออุปกรณ์ทางการแพทย ์และ
เภสัชภัณฑ์มีการระบุบ ่งชี้ที่ เฉพาะตัว 
และชัดเจนแล้ว แพทย์ก็สามารถวิเคราะห์
และเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้ง่ายข้ึนจาก
สินค้าที่ใช้ ด้วยข้อมูลสินค้าท่ีก�าหนดไว้
อย่างเป็นสากล” 
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ความปลอดภยัด้านอาหารท่ีเราบริโภคกบัความสามารถในการเรียกคืน 
อาหารท่ีปนเปื้อนหรือมีข้อผิดพลาดของผู้ประกอบการนัน้กลาย
มาเป็นสิ่งท่ีทกุฝ่ายต่างให้ความสนใจและค�านึงถึงเป็นอนัดบัต้นๆ 
ในปัจจบุนั จากสถิติเหตกุารณ์ด้านอาหารไม่ปลอดภยัท่ีเกิดขึน้ใน
ประเทศตา่งๆ อย่าง จีน ไต้หวนั เวียดนาม และนิวซีแลนด์ ท�าให้
ในปัจจุบันประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจ�านวนการ 
แจ้งเตือนอาหารไม่ปลอดภัยท่ีสูงมากทัง้จากผู้ประกอบการและ 
ภาครัฐ ในขณะเดียวกนัผู้บริโภคก็มีความระมดัระวงัและให้ความ
สนใจกบัอาหารท่ีซือ้มาเพ่ิมมากขึน้ ทัง้ในแงข่องประเทศต้นก�าเนิด
สนิค้า วตัถดุบิ และความเป็นสนิค้าของแท้

ความซบัซ้อนของซพัพลายเชนอาหารท่ีมีมากขึน้ในปัจจบุนั ท�าให้
เป็นไปได้ยากท่ีจะทราบแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบทัง้หมดในอาหาร
อย่างเช่น พิซซ่าหรือซุป มีการประมาณการว่าส่วนผสมในพิซซ่า
อาจมาจาก 30 ประเทศทัว่โลก ซึง่น่ีเป็นหนึง่ในความซบัซ้อนของ
ซพัพลายเชนอาหารในระดบัสากล นอกจากนีก้ารกระจายสินค้า
อาหารก็เป็นอีกหนึง่ความท้าทาย  หากต้องการจะตดิตามวา่อาหาร
เหลา่นัน้มาจากท่ีไหน ใครเป็นผู้น�าเข้า ใครเป็นลกูค้า หรือร้านค้า
ปลีกขายอะไรให้กับผู้บริโภคบ้าง เป็นต้น ซึ่งค�าถามเหล่านีล้้วน
ต้องการค�าตอบเม่ือมีอบุตักิารณ์ความปลอดภยัด้านอาหารเกิดขึน้

ความส�าคญัของมาตรฐานในซัพพลายเชน
ด้วยการสนับสนุนของระบบมาตรฐานในซัพพลายเชนจะท�าให้
ค�าถามท่ีกลา่วมานัน้ได้รับค�าตอบ แตก่ารใช้งานระบบมาตรฐานท่ี
พดูถงึนีไ้มไ่ด้ชว่ยป้องกนัอบุตัิการณ์ความปลอดภยัด้านอาหาร แต่
ระบบมาตรฐานนีจ้ะชว่ยสนบัสนนุกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบั
นีซ้ึง่จะช่วยระบแุหล่งท่ีมาของวตัถดุิบหรือสินค้าท่ีปนเปือ้น ท�าให้
สามารถตดิตามแหลง่กระจายหรือขายสนิค้านัน้ได้ นอกจากนีส้ิง่ท่ี
ส�าคญัท่ีสดุ คือ ไมใ่ชแ่คบ่ริษัทเดียวเทา่นัน้แตท่กุบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

The safety of the food we eat and the ability of companies to 
recall any contaminated or faulty food is increasingly becoming 
a priority for consumers, food companies and government.  
Following a number of high level food safety scares and incidents 
in countries like China, Taiwan, Vietnam and New Zealand the 
Asia-Pacific region is now on high alert and taking a number 
of actions both from food companies and Governments. At the 
same time consumers are increasingly vigilant and pay extra 
attention to the food they purchase in terms of country of origin, 
ingredients and even the authenticity of the product.

With the increasingly global and complex food supply chains, 
today it seems virtually impossible to know where all ingredients 

บทบาทของมาตรฐานในซัพพลายเชน

The Role of Supply Chain
Standards for Improved 
 

บทความนีม้าจากการน�าเสนอของคณุ Patrik Jonasson ผูอ้�านวยการด้านนโยบาย
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากองค์กร GS1 ในงาน ThaiFex World of Food 
Conference ที่กรุงเทพฯ เพื่อแนะน�าระบบมาตรฐานในซัพพลายเชนที่จะมาช่วย
สนับสนุนความปลอดภัยด้านอาหาร กระบวนการสืบย้อนกลับและการเรียกคืนสินค้า
ที่มีประสิทธิภาพ

This article came from the presentation 
of Mr. Patrik Jonasson, GS1 Global Office  
Asia-Pacific Director for Public Policy, that 
recently gave at the ThaiFex World of Food 
Conference in Bangkok, Thailand to introduce 
supply chain standards, and how they can 
support food safety, traceability and effective 
recall.
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วารสารสถาบันรหัสสากล

ในซพัพลายเชนจ�าเป็นต้องใช้ระบบมาตรฐานนีเ้พ่ือให้กระบวนการ
ตรวจสอบย้อนกลบัเกิดขึน้ได้ตลอดซพัพลายเชน อยา่งท่ีมีพดูถงึใน
รายงานของ ABD

“ในการสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลบัในซพัพลายเชนอาหาร 
เป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีต้องมั่นใจว่าระบบมาตรฐานมีความสอดคล้อง 
ไม่เพียงแต่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านัน้ แต่ต้องสอดคล้องกับ 
ผู้ประกอบธรุกิจอาหารตลอดทัง้ซพัพลายเชน” (Asian Development 
Bank Institute Paper; Food Safety and ICT Traceability  
Systems : Lessons from Japan for Developing Countries 2009)

ระบบมาตรฐานสากล GS1 มีบทบาทอย่างไร
• มาตรฐานการตวจสอบย้อนกลบั ของ GS1 จะต้องมีการระบ ุ
ข้อก�าหนดขัน้ต�า่ของการตรวจสอบย้อนกลบัภายในกระบวนการทาง 
ธรุกิจเพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ตลอดซพัพลายเชน

• มาตรฐานนีจ้ะช่วยให้เกิดระบบตรวจสอบย้อนกลับแบบ  
end-to-end และเช่ือมโยงข้อมลูการเคลื่อนท่ีของสนิค้า

• ในกรณีท่ีเกิดอบุตักิารณ์ความปลอดภยัด้านอาหาร การแลกเปลีย่น 
ข้อมลูการตรวจสอบย้อนกลบัระหว่างคู่ค้าในซพัพลายเชนเป็นสิ่ง 
จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะช่วยให้มั่นใจว่า มีการเรียกคืนสินค้าอย่าง 
ถกูต้องและมีประสทิธิภาพ

• ระบบตรวจสอบย้อนกลบัตามมาตรฐานสากล GS1 เป็นพืน้ฐาน
ในการตรวจสอบอาหารและสามารถใช้เพ่ือการประเมินคณุภาพและ
ความสมบรูณ์ของระบบตรวจสอบย้อนกลบัท่ีใช้อยู่

ซึง่คณุ Patrik ได้ยกตวัอย่างกรณีศกึษาหนึ่งท่ีประสบความส�าเร็จ
แล้ว คือ ระบบ UPSS ของสาธารณรัฐเกาหลี โดยทนัทีท่ีองค์กร
อาหารและยาเกาหล ีได้ระบถุงึความไมป่ลอดภยัของสนิค้ารายการ
ใด ข้อมลูดงักลา่วก็จะถกูสง่ไปยงัร้านค้าปลีก เพ่ือให้หยดุจ�าหนา่ย
สินค้ารายการนัน้ท่ีจุดขายทันที ระบบนีไ้ด้รับการสนับสนุนโดย
มาตรฐานสากล GS1 ซึง่ท�าให้มัน่ใจวา่มีการระบสุนิค้าท่ีถกูยกเลกิ

of food such as for example a pizza or a soup come from. It is 
estimated that the ingredients from one pizza can be sourced 
from around 30 different countries. This is one complexity  
of today’s international food supply chains. Furthermore,  
the distribution of food products is another challenge when it 
comes to tracking where food products have been distributed, 
who was the importer, who were the local customers, what retail 
outlets finally sold the food product to the end consumer etc. 
These are all questions that need to be addressed in the case 
there is a food safety incident. 

Importance of Supply Chain Standards
With a system underpinned by supply chain standards, these 
questions can be answered. To be clear, using supply chain 
standards does not prevent food safety incidents, but what 
standards that support traceability in the food supply chain 
can do is locate the source of a contaminated ingredient or 
product, and track where the final food product has been  
distributed. Furthermore, it is of utmost importance that not only 
single companies in the supply chain use these standards, but 
all companies use the standards to gain full chain traceability. 
A quote from an ADB report makes this point clear:

“In order to establish a secure food chain traceability  
system, it is necessary to ensure consistent standards not only  
within individual organizations, but also between food business 
operators along the supply chain” (Asian Development Bank 
Institute Paper; Food Safety and ICT Traceability Systems:  
Lessons from Japan for Developing Countries 2009)

What role GS1 can play?
• The GS1 Global Traceability Standard defines a minimum 
set of traceability requirements within business processes to 
achieve full chain traceability, independent of any technology. 
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จ�าหนา่ยได้ชดัเจน โดยระบบดงักลา่วถกูเช่ือมโยงกบัร้านค้าปลกีใน
เกาหลีแล้วกวา่ 60,000 ร้าน

อีกตวัอยา่งหนึง่เป็นของประเทศออสเตรเลีย ท่ีมีระบบการเรียกคืน
สนิค้า ตามมาตรฐานสากล GS1 และบริหารจดัการระบบโดย GS1 
ประเทศออสเตรเลีย โดยระบบดงักลา่วมีการเช่ือมโยงผู้ผลติอาหาร
กบัหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในซพัพลาย 
เชนเพ่ือท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียกคืนสินค้า ซึ่งระบบ 
ดงักลา่วเป็นระบบการเรียกคืนสนิค้าระบบแรกท่ีได้รับการรับรองจาก 
HACCP* และมีบริษัทในออสเตรเลียใช้ระบบนีแ้ล้วกวา่ 100 บริษัท 
รวมถงึโรงงานผลติอาหารและร้านค้าปลีกตา่งๆ 

บทสรปุ
การแก้ปัญหาท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของระบบมาตรฐานสากลท่ีเป็นระบบ
เปิด จะช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�างานร่วมกนัของประเทศ
ต่างๆ ทัว่โลก และจะท�าให้เกิดความคุ้มค่าและความร่วมมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการใช้รหสัสินค้าท่ีมีความเฉพาะเจาะจง
ร่วมกบัมีการแบง่ปันข้อมลูเป็นพืน้ฐาน ก็จะท�าให้การจดัการตา่งๆ 
ภายในองค์กรและระหว่างผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในซพัพลายเชนท�าได้
ง่ายขึน้ และมีความเหมาะสมต่อกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบั 
การเรียกคืนสนิค้าและท�าให้เกิดความปลอดภยั

โดยภาพรวมแล้ว มีการให้ความส�าคญัในเร่ืองความปลอดภยัอาหาร
มากขึน้ในประเทศไทย รวมถงึในภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกด้วย ซึง่หาก
บริษัทตา่งๆ มีการท�างานร่วมกนัมากย่ิงขึน้ และน�าระบบมาตรฐาน
ในแงท่ี่ท�าให้เกิดความมัน่ใจในกระบวนการสืบย้อนกลบัตลอดสาย
ซพัพลายเชนไปประยุกต์ใช้ ก็อาจท�าให้เราก้าวเข้าใกล้กับความ
มัน่ใจได้วา่อาหารท่ีซือ้นัน้มีความปลอดภยัอยา่งแท้จริง  

• This standard allows an end-to-end traceability system, linking 
the flow of information to physical products. 

• In an event of a food safety incident, the sharing of traceability 
information between trading partners in the supply chain is  
critical to ensure a targeted and effective recall.

• The GS1 Global Traceability Standard is the basis of the GS1 
Global Traceability Compliance Criteria for Food, and can be 
used to evaluate quality and integrity of existing traceability 
system

To give some real world example Patrik also highlighted the  
successes of the Korean UPSS system. As soon as the  
government test agency such as Korean FDA, identifies a 
product safety issue, the information is immediately sent 
to retailers that then block the sale of those products to  
consumers at their point-of-sale terminals.  This system is  
supported by GS1 standards and ensures unambiguous  
identification of the products that are being blocked. The system 
is linked to 60.000 retail outlets in Korea. 

The other example was from Australia where a recall system 
underpinned by GS1 standards and managed by GS1 Australia, 
is linking up food manufacturers with the relevant authorities as 
well as all supply chain partners for effective recalls. This is now 
the first HACCP certified recall system in the world, and it has 
hundreds of user companies in Australia including a range of 
food manufacturers and all major retailers.

Conclusion
Solutions that are based on open, interoperable global  
standards facilitate widespread cost effective deployment  
and cooperation. Leveraging unique object identification  
together with data sharing standards as a foundation that can  
be easily managed within internal systems and with trading  
partners are ideally suited to supporting solutions improving 
traceability, recall and safety.

Overall food safety is an increasingly important issue in Thailand 
and the Asia-Pacific region as we can see. If companies  
work closely together and apply what is global best practice 
in terms of standards that ensure full chain traceability,  
we can get one step closer to ensure that the food we buy for 
our family is safer.  

18 GS1 Thailand July – September  2016
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ECR หมายถงึทกุอย่างทีจ่ะช่วยเพิม่คณุค่าให้เหนอืความ
คาดหมายของลูกค้า 
ECR คือ กลยทุธ์ท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการของอตุสาหกรรมอาหารใน
สหรัฐอเมริกาท่ีมีเป้าหมายในการกู้ คืนความแข็งแกร่งในการแข่งขนั 
เน่ืองจากบริษัทหนึ่งจะเหนือกว่าอีกบริษัทหนึ่งได้หรือไม่ก็ขึน้อยู่กบั
การดแูลลกูค้าด้วยการน�าเสนอคณุคา่ท่ีมากกวา่

ECR ถือเป็นกลยทุธ์ท่ีชว่ยยกระดบัการบริการลกูค้าผา่นความร่วมมือ 
กันระหว่างร้านค้าปลีก แหล่งค้าส่ง และผู้ผลิต โดยมีเป้าหมายท่ี
จะพฒันาความมีประสิทธิภาพของระบบซพัพลายเชน เพ่ือให้กลุ่ม 
ดงักล่าวได้รับผลประโยชน์มากกว่าการท่ีพวกเขาท�าตามเป้าหมาย
ของธรุกิจของตนเอง บริษัทท่ีใช้ระบบซพัพลายเชนสามารถลดคา่เสยี
โอกาส ปริมาณสนิค้าคงคลงั และคา่ใช้จา่ยได้มากพอๆ กบัการเพ่ิมขึน้ 
ของก�าไรได้ เพียงแคน่กึถงึ “ความพงึพอใจของลกูค้า” เป็นส�าคญั

ECR เป็นแนวคิดท่ีปรับเปลี่ยนมาจากบริษัทให้ค�าปรึกษาท่ีช่ือว่า 
“สมาคม เคร์ิท ไซมอน” ตามค�าขอขององค์กรท่ีมีความกงัวลเก่ียวกบั 
อุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายท่ีจะกู้ คืน 
ความแข็งแกร่งในการแข่งขนัเพ่ือความอยู่รอดในช่วงเวลาท่ีวุ่นวาย
ของสหรัฐอเมริกา

ส�าหรับการน�า ECR เข้ามาใช้นัน้ก็นบัเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจ 
ไมว่า่จะเป็นการตดัหรือเพ่ิมกระบวนการตา่งๆ ของธุรกิจท่ีมีอยู ่ โดย
การตรวจสอบกระบวนการของธุรกิจทัง้หมดในระบบซพัพลายเชน 
ว่าอยู่ในระดบัท่ีสามารถเพ่ิมคุณค่ากับลกูค้าได้หรือไม่จุดประสงค์

ECR Corner

Translated by /แปลโดย :  Sudathip Woranetipo / สุดาทิพย์ วรเนติโพธิ์

Article by / บทความโดย :  Chuck Intrieri

Source / ที่มา :  Business Advice Collaboration Supply Chain

Efficient Consumer 
Response (ECR): Adding Customer 
Value to the Supply Chain using 
Collaboration
ECR: การเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าในระบบซัพพลายเชน
ด้วยการร่วมมือกัน

Efficient Consumer Response is All About 
Going Beyond the Customer’s Value 
Expectations
Efficient Consumer Response is a strategic concept created by the 
processed food distribution industry in the U.S. aiming to recover 
competitive strength. Whether a company can survive depends on 
whether the company can provide customers with higher values.

“ECR (Efficient Consumer Response)” is a strategy to increase the 
level of services to consumers through close cooperation among  
retailers, wholesalers, and manufacturers. By aiming to improve  
the efficiency of a supply chain as a whole beyond the wall of  
retailers, wholesalers, and manufacturers, they can consequently  
gain larger profits than each of them pursuing their own business  
goals. Companies who compose the supply chain can reduce 
the opportunity loss, inventory level, and entire cost, as well as 
increase monetary profitability by sharing the purpose of “customer 
satisfaction”.

“ECR” is a strategic concept compiled by a consulting firm “Kurt 
Simon Associates” at the request of organizations concerning the 
U.S. processed food distribution industry, aiming to recover the 
competitive strength for surviving the turbulent time of the industry 
when discounters emerged in the U.S.

For “Efficient Consumer Response”, reengineering, such as  
eliminating or adding business operations is performed by checking 
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all business operations of a supply chain of companies by a criterion 
of whether they contribute to providing higher values to consumers.  
This aims to provide better convenience, better products, better  
quality, better selection of goods and build a win- win collaborative  
relationship among companies concerned (i.e. every company of a  
supply chain wins and gains profits). The first target of ECR is 
to reengineer business processes. To realize the reengineering,  
information technology such as EDI (Electronic Data Interchange) 
that is used for accurate and timely exchange of information between 
companies is necessary. Characteristics of Efficient Consumer  
Response is that reengineering is performed considering final results 
given to consumers from unified business processes and that can 
be realized by information technology.

It is said that whether a company carried out Efficient Consumer 
Response or not obviously decided the fate of the company, either 
growth and prosperity or change or out of business.  

ตรงนีท้�าให้มีความสะดวกสบายมากขึน้ และผลิตภัณฑ์ท่ีดีขึน้ 
ทัง้ในด้านของคุณภาพและวัตถุดิบท่ีน�ามาใช้ จึงก่อให้เกิดความ 
ร่วมมือท่ีได้ผลประโยชน์ร่วมกนั 

เป้าหมายแรกของ ECR คือ การปรับโครงสร้างของระบบธรุกิจ เพ่ือให้ 
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ เช่น EDI 
(การแลกเปลี่ยนเอกสารทางธรุกิจ) ท่ีถกูใช้เพ่ือการสง่ข้อมลูท่ีแมน่ย�า 
และรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัท ลักษณะของ
การจดัการเพ่ือประสิทธิภาพในการตอบสนองท่ีดีจากลกูค้าคือการ 
ปรับเปลีย่นเพ่ือให้มีความเข้าใจท่ีตรงกนั และเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั
ระหว่างกระบวนการธุรกิจ นั่นก็คือการตระหนักถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วา่กนัวา่การท่ีบริษัทน�า ECR มาใช้หรือไมน่ัน้นบัเป็นการตดัสนิชะตา
กรรมของบริษัทวา่ บริษัทนัน้จะเตบิโต รุ่งเรือง เกิดความเปลีย่นแปลง
หรือไม ่หรืออาจจะหลดุออกจากธรุกิจได้เลย  

ECR aims improve product flow by minimizing inventory 
of a supply chain and make cash flow faster

Product flow (Supply flow)

Information Sharing (EDI)

Manufacturers Wholesalers
(Distributors)

Retailers
(Storas) Consumer • POS data

• Store (Category) inventory data
• Hub inventory data
• Order placement / receipt data
• Billing and payment data
• Sale promotion data
   Event, Advertisement

Specific practice of ECR :
• From monthly order placement to weekly order placement, From weekly order placement to daily order placement
• Small-lot and frequent delivery (To shorten lead time and reduce inventory)
• Close docking to reduce work of sorting and distributing cargo
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ถึงแม้ว่าการประยกุต์ใช้ RFID จะต้องใช้เงินทนุและความเสี่ยงต่างๆ 
แก่ผู้ ประกอบการบริษัทในหลายกลุ่ม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต 
คลงัสนิค้า ผู้ ค้าสง่ และ ผู้ ค้าปลกี ตา่งก็ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ 
ใช้ RFID มากขึน้ถึง 200 เปอร์เซ็นต์

องค์กรหลายๆ แห่งท่ีเป็นผู้ผลิต ผู้จดัจ�าหน่าย ได้ท�าการวิจยัในเร่ือง
ท่ีว่า RFID จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน ช่วยลดความ
เสี่ยงด้านธุรกิจ และเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ได้อย่างไร
 
รายงานการวิจยัของ Alinean ชีใ้ห้เห็นวา่โครงการ RFID ลดคา่ใช้จา่ย
ในระบบซพัพลายเชนได้ถงึ 3-5 เปอร์เซน็ต์ และชว่ยเพ่ิมรายได้มากขึน้ 
ถึง 2-7 เปอร์เซ็นต์ น่ีคือสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและ
ความแม่นย�าของ RFID

ผลการศกึษาของ Alinean ยงัพบว่า  โดยปกติแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ 
ของโครงการต้องการให้ธุรกิจเป็นท่ียอมรับ เป็นตัวอย่างในการ
ศกึษาเพ่ือให้ง่ายต่อการอนมุตัิโครงการ เพราะส�าหรับองค์กรท่ีก�าลงั 
ตดัสินใจจะใช้ RFID ในองค์กรนัน้อาจจะต้องลงทนุล่วงหน้า จึงอาจ
มีค�าถามว่าแนวทางและผลการศึกษาท่ีกล่าวไปข้างต้นนัน้จะท�าให้
องค์กรอ่ืนๆ มัน่ใจได้อย่างไรว่าการใช้ RFID จะช่วยให้ทกุๆ องค์กร

Although RFID implementations are not without costs and 
risks, a number of companies in manufacturing, warehousing 
and distribution and retailing have achieved a 200 percent 
return on investment.

Many organizations that produce, distribute, handle or 
sell goods are researching what RFID can do to improve  
operating efficiency, reduce business risk and drive 
additional revenue opportunities. According to Alinean 
Research, these early RFIDprojects could cut supply 
chain costs by 3 to 5 percent and achieve a 2 to 7  
percent increase in revenue, thanks to the better visibility and  
accuracy RFID provides.

Alinean studies show that on average, more than 90 

Article by / บทความโดย : Thomas Pisello
Translated by  / แปลโดย : Sudathip Woranetipo / สุดาทิพย์ วรเนติโพธิ์
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ผลตอบแทนในการลงทุนจากการใช้ RFID 
ในระบบซัพพลายเชน [Part 1/2]
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นัน้ได้รับผลประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทนุ และสิง่ท่ีส�าคญั
ท่ีสดุคือการใช้ RFID อาจไม่คุ้มค่าและเกินงบประมาณท่ีก�าหนดไว้

RFID คืออะไร
RFID เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการปรับปรุงกระบวนการด�าเนินธุรกิจให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ท่ีได้รับการยอมรับในหลายอตุสาหกรรม  เช่น 
การติดตามสินค้าได้จากกล่อง พาเลท รวมถึงสินค้าตัง้แต่ท่ีโรงงาน 
ผู้ผลิต ขัน้ตอนการขนสง่ไปยงัผู้ ค้าสง่ และร้านค้าปลีก RFID จะช่วย
ติดตามว่าแพคเกจและสมัภาระของผู้ โดยสารในการขนส่งและการ 
จดัสง่สนิค้า ท�าให้คนสว่นใหญ่เร่ิมยอมรับในประโยชน์ท่ีจะน�าบาร์โค้ด 
เข้ามาใช้ แต่หากคิดดดีูๆ แล้วจะพบว่า RFID สามารถน�าไปใช้ใน
การจดัการระบบซพัพลายเชนและเกิดประโยชน์ในอีกระดบัหนึง่ ผล
ของการมีเครือข่ายเช่ือมโยงในระบบซพัพลายเชนนัน้เกิดประโยชน์
อยา่งมาก รวมถงึระบบสแกนท่ีมีความนา่เช่ือถือมากขึน้ เพราะระบบ
ท่ีเป็นอตัโนมตัิ และการเข้าถึงข้อมลูได้ในทนัที

RFID มีความคงทน สามารถระบุข้อมูลได้แบบเรียลไทม์และลด
เวลาในการท�างานจากมนุษย์ สามารถเก็บข้อมูลได้หลายๆ ครัง้ 
และเก็บข้อมูลได้เป็นจ�านวนมาก  ในการท�างานของ RFID นัน้  
ประตคูลงัสินค้า สายพานล�าเลียง รถโฟล์คลิฟท์ และในพืน้ท่ีโรงงาน 
จะมีส่วนส�าคัญในการส่งและรับข้อมูลจาก RFID เพ่ือระบุท่ีมา
และท่ีไปของสินค้า สถานะของสินค้า และต�าแหน่งท่ีอยู่ของสินค้า
ตลอดซพัพลายเชน  RFID เป็นประโยชน์อย่างมากกบัธุรกิจ เพราะ
ช่วยให้กระบวนการธุรกิจมีความแม่นย�ามาก ช่วยให้ผู้บริหารเห็น 
กระบวนการผลิตอย่างละเอียด และใช้เป็นเคร่ืองมือในการ 
ตดัสินใจด�าเนินธุรกิจได้ดีย่ิงขึน้

กญุแจส�าคญัในความส�าเร็จของการใช้ RFID ให้มีประสิทธิภาพใน 
ภาคธุรกิจ คือ การหาแอปพลิเคชั่นและกระบวนการท่ีสามารถ 
ใช้บาร์โค้ดเข้ามาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ได้ สามารถ 
เก็บข้อมลูบนผลิตภณัฑ์หรือทรัพย์สิน ในระหว่างท่ีสินค้าเคลื่อนท่ี
จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง ช่วยลดความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้โดยมนุษย์ 
และยงัป้องกันการขโมย เพ่ิมความปลอดภยั ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน
ประโยชน์ของระบบ RFID

25

percent of projects require a formal business case 
justification in order to gain approval. For an organization  
considering RFIDprojects that might require significant 
up-front investment, how can these general early adopter  
guidelines and case studies be used to ensure that individual  
programs generate positive business benefits and a  
tangible ROI? Most importantly, does the value of RFID 
tagging exceed the implementation costs?

RFID Defined
RFID is being implemented, along with key business-process 
improvements in many industries, to reliably track goods 
of all kinds-from cases, pallets and individual items  
in manufacturing, wholesale distribution and retail  
applications, to equipment and supplies in government 
applications, to overnight mail packages and passenger 
luggage in transportation and shipping. Many of these 
early adopters have experienced the benefits of bar codes, 
but realize that RFID can take supply-chain management 
to the next level. The network effects of a synchronized 
supply chain will result in numerous benefits, including 
improved scan reliability, process automation and real-time 
information access.

RFID provides persistent, real-time identification  
information with minimal human intervention, allowing more 
frequent data collection and greater information capture. 
WithRFID, a dock door, conveyor, forklift or workstation 
becomes an important data-collection instrument that can 
read and help reconcile the location and status of goods 
in the supply chain. Armed with RFID, businesses benefit 
from more accurate insight and improved decision-making 
capabilities.

The key to an effective RFID business case is to find 
applications and processes where bar-code scanning 
efficiency can be increased. The capture of information 
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RFID ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดบ้าง?
เทคโนโลยี RFID เป็นหัวใจส�าคัญในกระบวนการด�าเนินธุรกิจใน 
สว่นงานท่ีมีการเคลือ่นย้ายผลติภณัฑ์ (Mobile Solution) การรวมหรือ 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  มีข้อมลูท่ีมี
ความชดัเจน เป็นประโยชน์กบัองค์กรในด้านต่างๆ ดงันี ้

ระบบอัตโนมัติ – ลดการใช้แรงงานลงในการตรวจสอบสินค้า และ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการกรอกข้อมูลยืนยันสินค้า รวมถึงการ
จดัสรรทรัพยากรอย่างมีระเบียบมากย่ิงขึน้

ความสมบูรณ์ของระบบการท�างาน – เพ่ิมความแม่นย�าในระบบ
ซพัพลายเชนโดยการรับ-ส่งข้อมลูแบบเรียลไทม์ และมีระบบความ
ปลอดภัยขัน้สูงท่ีมีความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการสืบข้อมูล
ย้อนกลบั อีกทัง้ยงัช่วยลดความผิดพลาดของคุณภาพสินค้า และ
การปลอมแปลงท่ีจะเกิดขึน้ควบคู่ไปกบัการยกระดบัความพึงพอใจ
ของลกูค้าให้มากขึน้

ความรวดเร็ว – ย่นระยะเวลาในการค้นหาหรือสืบย้อนกลบัสินค้า
ท่ีต้องการ และเพ่ิมความลื่นไหลและการจดัการสินค้าอย่างรวดเร็ว

ความเข้าใจ – การจัดเตรียมข้อมูลท่ีต้องการเป็นแบบเรียลไทม์ 
ท�าให้การตดัสินใจและการตอบค�าถามให้กับลกูค้ามีประสิทธิภาพ
มากขึน้

ความสามารถ – การท�างานแบบใหม่ท่ีมีคณุภาพเพ่ือให้ตรงตาม
ความต้องการของคู่ค้าและเพ่ิมประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลกูค้า

ทัง้หมดนีเ้ป็นเพียงส่วนหนึ่งจากการน�า RFID เข้ามาใช้ในระบบ
ซพัพลายเชน แต่ประโยชน์ของ RFID มีอีกมากมายท่ียงัไม่ถกูพดูถึง 
ดงันัน้โปรดติดตามประโยชน์ของการน�า RFID มาใช้ในทกุๆ ภาคสว่น
อตุสาหกรรมนัน้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างท่ีธุรกิจจะได้รับได้ใน
ฉบบัหน้า Part 2/2 นะคะ  
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on products and assets in motion, reduction of human  
errors from manual scanning operations and improvement 
of integrity and security are some of the incremental benefits 
RFID can provide over existing systems.

How Does RFID Drive Tangible Benefits? 
RFID technology as a key component of an enterprise 
mobility solution, combined with appropriate business-
process improvements, can result in clear benefits in the 
following key areas: 

Automation-reducing manual processes through  
automated scanning and data entry improves productivity, 
thus allowing resources to be reallocated to higher value 
activities.

Integrity-improving the integrity of real-time supply-chain 
information, with increased authentication and security and 
tracking capabilities, thereby reducing errors, shrinkage 
and counterfeiting while improving customer satisfaction.

Velocity-minimizing the time spent finding and tracking 
needed assets, in turn increasing product flow and  
handling speeds.

Insight-providing the real-time information needed to make 
faster, better-informed decisions and the ability to be more 
responsive to the customer.

Capability-providing new applications and quality to meet 
supply-chain partner demands and enhance customer 
experiences.

This article is just the beginning of the RFID benefits.  
The next issue (Part 2/2), we will tell you how RFID would 
help you in every sections of your business.  
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การขายสินค้าในปัจจุบันแบ่งออกเป็นทัง้แบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งก�าไรของทัง้ 2 แบบ
นัน้แตกต่างกนัอย่างมาก การขายแบบออนไลน์ 
นัน้ยอดขายท่ีได้มาอาจจะเท่าๆ กนัหรือมากกว่า 
การขายแบบออฟไลน์  เ น่ืองจากการขาย 
ออฟไลน์หรือการขายแบบมีหน้าร้านนัน้เจ้าของ
สินค้าจะต้องมีค่าด�าเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  
ค่าวางสินค้า ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเดินทาง 
เป็นต้น ท�าให้เกิดต้นทุนของค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 
ต่ างกับการขายสิน ค้าแบบออนไลน์ ท่ี มีค่า 
ด�าเนินการท่ีน้อยกวา่มาก

ในโครงการจัดเก็บฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาต ิ 
(National Product Catalogue) เป็นโครงการท่ี 
จัดท�าขึน้มาเพ่ือจัดเก็บฐานข้อมูลสินค้าให้กับ 
ผู้ผลิตสินค้า ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมลูต่างๆ ของ
สินค้า อาทิ เลขหมายประจ�าตวัสินค้า (Global 
Trade Item Number - GTIN) ช่ือสินค้า  
รายละเอียดสนิค้า วิธีการใช้สว่นประกอบ เป็นต้น 

ผู้ประกอบการสามารถน�าข้อมลูไปใช้งานในด้าน
ต่างๆ ได้ เช่น การส่งข้อมูลเพ่ือน�าไปใช้ในห้าง
ค้าปลีก เพ่ือใช้ในการซือ้ขาย ซึ่งในปัจจุบันถ้า 
ผู้ผลิตสินค้าต้องการขายสินค้ากับห้างร้านต่างๆ 
เช่น บิ๊กซี เทสโก้ โลตสั หรือแม็คโคร จ�าเป็นจะ
ต้องมีการส่งข้อมูลสินค้าไปท่ีห้างร้านนัน้ๆ เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมลูในการซือ้ ตามรูปแบบการส่งข้อมลู
ท่ีทางห้างร้านนัน้ๆ ก�าหนดเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง  
แก้ไข ข้อมลูสนิค้า ผู้ผลติสนิค้าจะต้องไปด�าเนินการ 
แก้ไขข้อมลูสินค้านัน้ๆ ตามห้างร้านท่ีทางผู้ผลิต 
สินค้าได้ส่งสินค้าไปขาย ท�าให้เกิดความซ�า้ซ้อน 
ในการด�าเนินงานได้ 

ในส่วนนีผู้้ ประกอบการสามารถน�าฐานข้อมูล
สนิค้าท่ีมีอยูม่าปรับใช้เพ่ือลดต้นทนุการด�าเนินการ 
ได้ เช่น ในต่างประเทศห้างร้านต่างๆ จะไม่มี

บทความโดย : การัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย

การสร้างโอกาสทางการค้า
ด้วยฐานข้อมูลแห่งชาติ
(National Product Catalogue)

แคชเชียร์ ซึ่งการให้บริการลกัษณะนีจ้ะ
ช่วยลดต้นทุนค่าจ้างพนักงานไปได้เป็น
อย่างมาก ผู้บริโภคสามารถด�าเนินการ
ซือ้สินค้าได้ด้วยตวัเอง โดยในจดุขายจะ
มีเคร่ืองสแกนเนอร์บาร์โค้ดของสนิค้าเพ่ือ
ท�าการตดัจา่ยและจะมีเคร่ืองชัง่สนิค้าเพ่ือ 
ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง เม่ือ 
ผู้บริโภคท�าการสแกนท่ีบาร์โค้ดสนิค้า เพ่ือ
ซือ้ของแล้วจะต้องน�าสินค้ามาวางไว้บน
เคร่ืองชัง่เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องก่อน 
ซึ่งข้อมูลน�า้หนักสินค้านัน้จะถูกดึงจาก 
ฐานข้อมูล เ พ่ือใ ช้ ในการตรวจสอบ 
ความถกูต้องของสนิค้า เป็นต้น

การขนส่งสินค้า ผู้ ให้บริการทางด้าน  
โลจิสตกิส์  (Logistics Provider) สามารถน�า
ข้อมลูขนาดของสนิค้า(กว้าง x ยาว x สงู) 
จากฐานข้อมลูสินค้า National Product 
catalogue ไปใช้ในการวางแผนการจดัวาง 
สินค้าในตู้ ขนส่งสินค้า เพ่ือให้สามารถ

จัดวางสินค้าได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  ท�าให้ลดต้นทนุการขนส่ง
สนิค้าได้เป็นอยา่งมาก 

การซือ้ขายสนิค้าหน้าร้าน (Point of Sale) 
เม่ือมีผู้ ประกอบการท่ีสนใจต้องการจะ
เปิดร้านค้ามินิมาร์ท ต่างๆ โดยต้องการ
น� าระบบซื อ้ขายหน้า ร้านมาใ ช้งาน 
ผู้ ให้บริการซอฟต์แวร์จะมีระบบซือ้ขาย
ให้บริการ แต่อาจจะไม่มีข้อมูลสินค้า 
ในระบบเลยท�าให้เม่ือผู้ประกอบการซือ้
สินค้าไปไม่สามารถใช้งานระบบได้ทนัที
จะต้องมาด�าเนินการสร้างฐานข้อมูล
สินค้าขึน้ในระบบก่อนท�าให้เกิดความ 
ยุ่งยากในการด�าเนินการได้ เพ่ือความ
สะดวกของผู้ ประกอบการ ผู้ พัฒนา
ซอฟต์แวร์สามารถน�าฐานข้อมูลท่ีอยู่ใน 
National Product Catalogue มาปรับ
ใช้งาน เพ่ือท�าให้เกิดความสะดวกกับ 
ผู้ประกอบการได้มากขึน้
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วารสารสถาบันรหัสสากล

การขายสนิค้าออนไลน์  (e-Commerce) 
ในปัจจุบนัเว็บไซต์ขายสินค้ามีมากมาย
และเป็นช่องทางในการขยายตลาด
เป็นอย่างดี ท�าให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  
และเจ้าของสินค้า หนัมาจบัตลาดด้านนี ้
มากขึน้ เน่ืองจากมีคา่ใช้จา่ยในการด�าเนินการ
ท่ีน้อย สามารถท�างานได้อย่างรวดเร็ว  
ซือ้ขายสินค้าได้สะดวกง่ายดาย ท�าให้
ตลาดการขายสินค้าออนไลน์เติบโต 
ขึน้เร่ือยๆ 

ซึ่งการจะขายสินค้าผ่านโลกออนไลน์
นัน้เจ้าของสินค้าจะต้องมีการส่งข้อมูล
สินค้าไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ รายละเอียด
สินค้า ขนาด ราคา เป็นต้น ถ้าผู้ ผลิต  
ผู้ประกอบการ และเจ้าของสนิค้า ต้องการ
ขายสนิค้าหลายท่ีก็จะต้องสง่ข้อมลูสนิค้า
ไปให้กับทุกๆเว็บไซต์ เกิดปัญหาความ 
ซ�า้ซ้อนขึน้ เม่ือต้องการเปลีย่นแปลง แก้ไข 
ก็ต้องสง่ข้อมลูให้กบัทกุๆ ท่ี อีกครัง้

ผู้บริโภค สามารถค้นหาข้อมลู รายละเอียด
สินค้า รูปภาพ มาตรฐานการรับรองของ
สนิค้า เชน่ อย. มอก. Halal เป็นต้น ผา่น 
Mobile Application ของทางสถาบัน 
รหสัสากลท่ีช่ือวา่ Smartbar เพ่ือสามารถ
ดูรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าได้อย่าง
ชดัเจนและถกูต้องมากย่ิงขึน้

สถ าบันรหัสสากลซึ่ งท� าห น้า ท่ี เ ป็ น 
นายทะเบียนในการออกเลขหมายประจ�าตวั 
สนิค้าสากล (Global Trade Item Number) 
ตามมาตรฐาน GS1 Standard ในการระบุ
เอกลักษณ์ของสินค้าท่ีจะไม่ซ�า้ซ้อนกับ 
สนิค้าใดๆ สามารถน�าไปใช้ได้ทัว่โลก

โครงการนีไ้ด้มีความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ รวมทัง้หมด 12 หนว่ยงาน 
เพ่ือผลกัดนัและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถ 
ตรวจสอบข้อมลูรายละเอียดสนิค้าได้อยา่ง 
ถกูต้องและทนัทว่งที

ในปีหน้ากรมสรรพากรจะออกระบบใบ
ก�ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะสามารถ
สง่ใบก�ากบัภาษีตรงไปยงั email ท่ีเรียกวา่ 
ระบบ Century sign email โดยจะอยู ่
ในรูปแบบตา่งๆ เชน่ PDF Word ไปให้กบั 
ผู้ ซือ้ทาง email เพียงแค่ผู้ ซือ้แจ้ง email 
แก่ผู้ขายระบบก็จะสง่ข้อมลูใบก�ากบัภาษี
นัน้ๆ ไปยงั email ท่ีแจ้งได้ทนัที ช่วยลด
ปัญหาในการกรอกข้อมลูลงได้มาก

อีกทัง้ยังมีระบบ e-Invoicing ซึ่งเป็น
ระบบท่ีจะส่งข้อมูลการซือ้-ขายจาก 
ผู้ ซือ้และผู้ขายไปมาระหวา่งกนัได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ เชน่ การออกใบสัง่ซือ้สนิค้า  
และการขอใบแจ้งหนี ้ เป็นต้น โดยจะมี
มาตรฐานท่ีได้รับการรับรองจากส�านกังาน
พัฒ น า ธุ ร ก ร ร ม ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี
ก�าหนดมาตรฐานกลางในการท�าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะให้การรับรอง
ความถกูต้องของโครงสร้างการส่งข้อมลู
ท่ีมีการอ้างอิงจากมาตรฐานสากล

ระบบ e-Payment ซึ่งทางธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ท่ีมีบทบาทในการก�ากับ
ดแูลนโยบายทางการเงินของประเทศ ได้
ก�าหนดมาตรฐานการช�าระเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นท่ีเรียบร้อย โดยมีการ
อ้างอิงมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้องเข้ามา 
ร่วมด้วย เชน่ ระบบ Prompt Pay ในการจา่ยเงิน 
และรับเงินแบบง่ายๆ โดยใช้เลขบัตร
ประชาชนหรือหมายเลขโทรศพัท์ เป็นต้น

ระบบ e-Tax/Invoice ท่ีทางสรรพากร 
สร้างขึน้เพ่ือใช้รองรับการออกใบก�ากบัภาษี 
ของผู้ ประกอบการท่ีมีอยู่ทั่วประเทศให้

สามารถใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ และถกูต้องครบถ้วน

จะเห็นได้ว่าข้อมูลสินค้าท่ีอยู่ ในฐานข้อมูล
นัน้  จะมีความส�าคัญเป็นอย่างมากในการ 
เช่ือมต่อข้อมลูท่ีมีความถกูต้องเข้ากบัระบบของ
แต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตัง้แต่
ต้นน�า้จนถึงปลายน�า้ สร้างการกระจายตวัของ
ตลาดการค้าให้สามารถเข้าถึงผู้ ประกอบการ 
รายย่อยให้สามารถขายสินค้าได้มากขึน้ผ่าน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เช่น กรมการพฒันา
ชมุชน ซึง่ดแูลฐานข้อมลูผู้ประกอบการ OTOP ท่ีมี 
อยู่มากกว่า 40,000 ราย ให้สามารถน�าสินค้า 
เข้ามาขายได้มากขึน้และผา่นหลายๆ ชอ่งทาง

ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์  เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ท่ี ขึ น้
ทะเบียนของผู้ ประกอบการท่ีมีการค้าขายใน 
ราชอาณาจักรไทย ซึ่ งสามารถตรวจสอบ 
ผู้ ประกอบการว่าบริษัทท่ีขายสินค้ายังมีตัวตน 
อยู่จริงหรือไม่ สร้างความน่าเช่ือถือให้กบัสินค้า
ของไทยได้มากขึน้ 

กรมบัญชีกลาง ซึ่งมีระบบ e-Market เป็น 
การซือ้ขายสินค้าของภาครัฐ โดยผู้ ท่ีมีสินค้า 
อยู่ในระบบนีภ้าครัฐจะสามารถเลือกซือ้สินค้า
ผ่านระบบนีไ้ด้ทนัที ท�าให้ภาครัฐมีช่องทางการ 
เลอืกซือ้สนิค้าได้มากขึน้และผู้ประกอบการรายยอ่ย 
สามารถขายสนิค้าให้กบัภาครัฐได้มากขึน้

นอกจากนีท้างสถาบันฯ มีบริการเ พ่ือช่วย 
ผู้ ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลของสินค้า  
อาทิ ระบบการจัดเก็บข้อมูล สตูดิโอถ่ายภาพ
สินค้า Mobile Application ต่างๆ เพียงแค่ส่ง
สินค้ามาให้ทางสถาบนัฯ เพ่ือด�าเนินการ ท่านก็
จะได้รับข้อมูลท่ีสามารถน�าไปใช้ในการซือ้ขาย 
สนิค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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วารสารสถาบันรหัสสากล

ด้วยจ�ำนวนเงินกวำ่ 1.77 ล้ำนล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ ท่ีเสียไปในกำรปลอมแปลงหรือ 
เลียนแบบสินค้ำจำกทั่วโลกในปี 2015 
สอดคล้องกับกำรประเมินค่ำท่ีออกโดย
หอกำรค้ำนำนำชำติ (ICC) นอกเหนือจำก
ท่ีตรำสนิค้ำต้องทนกบัผลกระทบในทำงลบ
อยำ่งเชน่ ควำมเสียหำยในภำพลกัษณ์ของ
ตรำสินค้ำและท�ำให้ลูกค้ำสูญเสียควำม
มั่นใจเน่ืองจำกควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
ในระดบัต�่ำและอตัรำทำงด้ำนสขุภำพของ
ผู้ บริโภคจำกสิ่งแปลกปลอมและสินค้ำ 
ลอกเลียนแบบ 

กำรเพ่ิมจ�ำนวนอย่ำงรวดเร็วของกำรท�ำ
ธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผลักดันให้
เจ้ำของตรำสินค้ำต้องมองหำวิธีท่ีคุ้ มค่ำ
มำกกว่ำร้ำนค้ำท่ีปรำกฏทำงกำยภำพแบบ
เก่ำเพ่ือเข้ำถงึลกูค้ำมำกขึน้

อย่ ำ ง ไ ร ก็ตำม  กำรควบคุมช่ องทำง 
กำรกระจำยสินค้ำของเจ้ำของตรำสินค้ำ
กลำยเป็นสิ่งท่ีท้ำทำยมำกขึน้เน่ืองจำก
เหตุผลเดียวกันนี ้ ดงันัน้ เพ่ือกำรเอำชนะ
ควำมท้ำทำยเหล่ำนี ้ ผู้ ผลิตหรือเจ้ำของ
ตรำสินค้ำจะต้องก้ำวตำมเทคโนโลยีท่ี
เหมำะสมเพ่ือจัดเตรียมเคร่ืองมือส�ำหรับ
กำรยืนยันถึงควำมเป็นของแท้ในกำร 
สัง่ซือ้สนิค้ำให้กบัลกูค้ำในทกุท่ีและทกุเวลำ  
ซึ่งสอดคล้องกับ MarketsandMarkets  
บริษัทผู้ผลิตต่ำงใช้เทคโนโลยีกำรป้องกัน
กำรปลอมแปลงมำกขึน้ ซึง่ตรงนีไ้ด้รับกำร
คำดกำรณ์ถึงขนำดของตลำดชดุซอฟท์แวร์
กำรป้องกันกำรปลอมแปลงทั่วโลกสูงถึง 
153.95 พนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐในปี 2020 
ซึง่เพ่ิมขึน้จำก 82.04 พนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
ในปี 2015

Techno Sharing

“เทคโนโลยีกำรจัดกำรตัวตนในระบบ
ดิจิตอล คือ กำรเปลี่ยนรูปแบบใหม่ใน 
ภู มิ ทัศ น์ ข อ ง โ ซ ลูชั่ น ก ำ ร ป้ อ ง กัน ก ำ ร 
ปลอมแปลง” นำย Ivan Lee กลำ่ว ผู้จดักำร
ฝ่ำยกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัท i-Sprint  
Innovations ผู้น�ำระดบัโลกท่ีรู้จกักนัอย่ำง
แพร่หลำยในเทคโนโลยีกำรบริหำรจดักำร
ตวัตนและกำรเข้ำถงึ 

“เป็นกำรเพ่ิมควำมแข็งแกร่งของปัจจยัใน
รูปแบบต่ำงๆ อย่ำงเช่น โค้ด QR, RFID  
แทก็หนว่ยควำมจ�ำ กำรระบตุวัตนเฉพำะตวั 
ท่ีสำมำรถปรับใช้กับสินค้ำทุก ชิ น้  ซึ่ ง 
เหมือนกบักำรใช้งำนร่วมกบัคนทัว่ไป กำร
ระบตุวัคนท่ีได้รับกำรรักษำควำมปลอดภยั
ท�ำให้มั่นใจว่ำข้อมูลของสินค้ำ อย่ำงเช่น 
ผู้ผลติ สว่นผสม วนัท่ีผลติ และวนัหมดอำย ุ
จะถกูต้องและวงจรชีวิตของสินค้ำจะได้รับ
กำรติดตำมอยำ่งเหมำะสม ในทำงกลบักนั
บริษัทต่ำงๆ จะต้องประเมินผลและเลือก
โซลชูัน่ซึง่ไม่ได้จดัเตรียมเฉพำะกำรป้องกนั
กำรปลอมแปลงหรือควำมสำมำรถในกำร

ติดตำม แตย่งัต้องมองดวู่ำโซลชูัน่เดียวกนั
สำมำรถใช้ในกำรรวมลูกค้ำของตัวเอง
โดยตรงและสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึง้
ในตลำดท่ีมีคำ่”

หลักเกณฑ์ส�ำคัญส�ำหรับกำรเลือก
โซลูช่ันที่ เหมำะสมที่มำพร้อมกับกำร
ป้องกันกำรแปลกปลอมและ/หรือกำร
ป้องกันกำรเบี่ยงเบนข้อมูล

1. สินค้าสามารถรับการพิสูจน์ตัวจริง
ท่ีน่าเช่ือถือได้โดยไม่ก่อให้เกิดความ 
ไม่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง 
ลูกค้ำไม่จ�ำเป็นต้องมีควำมรู้เฉพำะทำง
หรือเคร่ืองมือพิเศษในกำรพิสจูน์ตวัจริงของ
สินค้ำ ตรงนีต้้องสำมำรถใช้งำนได้อย่ำง
งำ่ยดำยและรวดเร็ว เชน่ กำรใช้แอพในกำร
พิสจูน์ตวัจริงบนโทรศพัท์มือถือของลกูค้ำ
เพ่ือสแกนโค้ด QR แบบพิเศษ (หมำยเหต:ุ 
โค้ด QR ทัว่ไปไม่มีควำมน่ำเช่ือถือในกำร 
ใ ช้งำน)  เ พ่ือ รับข้อมูลและตรวจสอบ 
ควำมเป็นของแท้ของสนิค้ำ

ข้อมูลโดย : i-Sprint Innovations

โซลูชั่นอะไรที่คุณก�ำลังมองหำ
ส�ำหรับกำรป้องกันกำรปลอมแปลง
และกำรป้องกันกำรเบี่ยงเบน? 
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 2. การท�างานจะต้องอ่านง่าย
โดยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่สามารถ
ใช้เครื่องมือได้อย่างง่ายดาย 
กำรตรวจสอบสินค้ำด้วยตำเปล่ำเป็นสิ่งท่ี 
ไม่น่ำเช่ือถือและลกูค้ำจ�ำเป็นต้องมีควำมรู้ 
เป็นอยำ่งดีในตวัสนิค้ำเพ่ือระบคุวำมแตกตำ่ง
ระหว่ำงของแท้และของเลียนแบบ เทคนิค
ขัน้สงูอย่ำงเช่นแท็ก RFID จะอนุญำตให้
ตัวแทนจ�ำหน่ำยในโซ่อุปทำนหรือลูกค้ำ
พิเศษเท่ำนัน้ ท่ีจะตรวจสอบควำมเป็น 
ของแท้ด้วยอุปกรณ์ระดับมืออำชีพเพ่ือ
ตรวจสอบกำรพิสจูน์ตวัจริงของสนิค้ำ สนิค้ำ
บำงชนิดอำจจะไมไ่ด้รับกำรตรวจสอบควำม
ถกูต้องในทกุขัน้ตอนในโซอ่ปุทำนก่อนท่ีจะ
ถงึมือผู้บริโภคสดุท้ำย ด้วยควำมส�ำคญัของ 
ข้อเท็จจริงนี ้ ท�ำให้ผู้ บริโภคคนสุดท้ำย 
กลำยเป็นสิง่ท่ีมีคำ่มำกขึน้ส�ำหรับกำรยอมรับ 
เจ้ำของตรำสินค้ำอย่ำงแท้จริง กำรท�ำงำน
กึ่งควำมชดัเจนอย่ำงเช่น รหสัเชิงเส้นตรง
สองเลเยอร์หรือรหัสตำรำงซึ่งสำมำรถ 
ถกูอำ่นโดยสมำร์ทโฟนถือวำ่เป็นกำรใช้งำน
ท่ีดีในวิธีนี ้

3. ลักษณะเด่นจะต้องมีการใช้การตรวจ
ร่องรอยการแกะหรือจุดที่เป็นต�าหนิ
ตัวอย่ำง เช่น  ขวดไวน์ห รือเค ร่ือง ด่ืม
แอลกอฮอล์อำจจะเป็นอันตรำยซึ่งบรรจุ
ภณัฑ์หรือขวดจะได้รับกำรจดัเก็บและถูก
น�ำมำใช้ใหม่โดยผู้ ท่ีลอกเลียนแบบสินค้ำ 
ตรงนีย่ิ้งก่อให้เกิดควำมเสีย่งมำกขึน้ถ้ำหำก
สินค้ำนัน้ถกูก�ำจดัเป็นจ�ำนวนมำกหลงักำร
ใช้งำน อย่ำงในกรณีของภำชนะใส่ยำใน
โรงพยำบำล เพ่ือก�ำจดัควำมเสี่ยงนี ้ กำร
ใช้เทคโนโลยีกำรผนึกแบบพิเศษและวสัดุ
พิเศษท่ีเคลือบหรือติดป้ำยท่ีบรรจุภัณฑ์
จะถูกน�ำมำใช้เพ่ือเป็นหลกัฐำนกำรตรวจ 
ร่องรอยเม่ือสนิค้ำเปิดใช้งำนในครัง้แรก

4. ปรับใช้ลักษณะเด่นที่ไม่มีการ
แตกแยกจากขั้นตอนการผลิตเดิมของ
ผู้ผลิต ผู้ผลิตสามารถรวมเป็น 
หนึ่งเดียวกับแพลทฟอร์มเดิมที่มีอยู่
ตำมหลักกำร ผู้ ผลิตตรำสินค้ำไม่จ�ำเป็น
ต้องเปลี่ยนขัน้ตอนกำรผลิตของตวัเอง ใน
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ พวกเขำสำมำรถท�ำงำน
ร่วมกบัโซลชูัน่ภำยในขัน้ตอนกำรผลิตของ
ตวัเองได้อยำ่งงำ่ยดำย

5. การปรับใช้ลักษณะเด่นจะต้องได้รับ
การท�างานร่วมกันเป็นอย่างดีภายใน
โซ่อุปทานและในสภาพแวดล้อม
ของการค้าปลีกเดิมที่มีอยู่ 
เพ่ือท�ำให้กำรปรับใช้โซลูชั่นประสบควำม
ส�ำเร็จ โซลชูัน่จ�ำเป็นต้องสำมำรถปรับใช้ได้
อยำ่งงำ่ยดำยและได้รับกำรยอมรับจำกผู้ ถือ 
ผลประโยชน์ร่วมอย่ำงเช่น พันธมิตรใน 
ชอ่งทำงกำรจดัจ�ำหนำ่ย ตำมท่ีได้กลำ่วไปแล้ว 
ในจดุท่ี 4 ตำมหลกักำรแล้ว พนัธมิตรอยำ่ง
เช่น ผู้ ค้ำสง่และผู้ ค้ำปลีกต้องเปลี่ยนแปลง
ขัน้ตอนกำรด�ำเนินงำนของตนเองเพ่ือใช้กำร
ป้องกนักำรปลอมแปลงใด ๆ  ตรงนีอ้ำจจะมี
กำรเปลีย่นแปลงเพียงเลก็น้อยในขัน้ตอนแต่
จะสำมำรถป้องกนักำรปลอมแปลงสนิค้ำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ท่ำมกลำงประโยชน์
อ่ืนๆ อยำ่งเชน่ กำรตอ่สู้กบัตลำดนอกระบบ 
กำรวำงแผนกำรขนสง่อยำ่งมีประสทิธิภำพ) 
โซลชูัน่เหล่ำนีอ้ำจจะเป็นสิ่งท่ีคุ้มค่ำในกำร
มองหำเพ่ือใช้งำนอยำ่งแท้จริง
 
6. ข้อมูลในเวลาจริงส�าหรับ
การตัดสินใจทางด้านธุรกิจ 
ควำมสำมำรถในกำรจัดเตรียมรหัสกำร
ระบตุวัตนเฉพำะตวัส�ำหรับสินค้ำแต่ละตวั
สำมำรถสร้ำงกำรด�ำเนินธรุกิจอนัชำญฉลำด
ได้จ�ำนวนมำกให้กบับริษัท บริษัทสำมำรถ
ตรวจตดิตำมกำรเคลือ่นไหวของสนิค้ำแตล่ะ

ตวัในชอ่งทำงกำรจดัจ�ำหนำ่ย ข้อมลูในเวลำ
จริงอยำ่งเช่น ต�ำแหน่งท่ีได้รับกำรระบวุำ่มี
กำรปลอมแปลงสินค้ำ กำรด�ำเนินงำนของ
ชอ่งทำงท่ีย้ำยไปยงัคลงัสนิค้ำ ทัง้หมดนีจ้ะ 
กลำยเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคำ่ส�ำหรับกำรตดัสนิใจ 
ทำงด้ำนธรุกิจ

7. เป็นส่วนหนึ่งกับผู้ให้บริการโซลูชั่น
ด้วยการน�าเสนอและความรู้ระดับ
ภูมิภาคที่ส�าคัญ 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพันธมิตรท่ีส�ำคัญใน
ภูมิภำคซึ่งจะช่วยคุณในกำรมองหำกำร
สนับสนุนจำกกลุ่มและกำรสนับสนุนใน 
ท้องถ่ินจำกผู้ มีอ�ำนำจในพืน้ท่ี พันธมิตร 
ของคณุจะต้องทรำบเป็นอย่ำงดีในวิธีกำร
ปรับแต่งโซลูชั่นให้ตรงกับพฤติกรรมกำร
ใช้งำนของผู้บริโภคในท้องถ่ิน ลกูค้ำจะใช้
เคร่ืองมือกำรป้องกนักำรปลอมแปลงสนิค้ำ
มำกขึน้ พวกเขำมีควำมมัน่ใจมำกขึน้เม่ือ 
ซือ้สินค้ำของคณุ ในท�ำนองเดียวกนั เม่ือ
สินค้ำถูกขำยในตลำดต่ำงๆ มำกมำย 
พันธมิตรท่ีดีจะต้องมีกำรเปิดตัวในระดับ
สำกลอยำ่งแข็งแกร่ง

For English version of this article, 
you may read it via this link 
http://www.i-sprint.com/comlanti-
counterfeiting-anti-diversion-solution /  
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งานประชมุระดมสมองเพือ่หา
แนวทางร่วมกันในการจดัเกบ็ข้อมลู
สนิค้าของประเทศ (National 
Product Catalogue)
เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2559 ท่ีผ่านมา 
สถาบนัรหสัสากล สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกบักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) 
(ได้เปลี่ยนช่ือเป็นกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม : MDE)  ได้จดังาน 
ประชุมระดมสมอง เ พ่ือหาแนวทาง 
ร่วมกนัในการจดัเก็บข้อมลูสนิค้าของประเทศ 
(National Product Catalogue) เพ่ือ
ให้ผู้ ผลิตสินค้า ผู้ จ�าหน่ายสินค้า และ 
ผู้ประกอบการ E-Commerce สามารถน�ามา 
ใช้ประโยชน์ และสร้างความนา่เช่ือถือให้กบั 
สนิค้า ลดภาระการจดัท�าฐานข้อมลูสนิค้า 
ของแตล่ะหนว่ยงาน รวมทัง้ สามารถเช่ือมโยง 
ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง
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โครงการจัดเก็บฐานข้อมูลและการเชื่อมโยง
ข้อมูลสินค้าของประเทศ (National Product 
Catalogue)  และพธีิการลงนามประสานความร่วมมอืระหว่าง 
12 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

บทความโดย : ปทิตตา  คิมประโคน 

พิธีเปิดงาน “การจัดเก็บฐานข้อมูลและการ
เช่ือมโยงข้อมลูสินค้าของประเทศ (National 
Product Catalogue)” และร่วมลงนามในพิธี
ลงนามข้อตกลงภายใต้โครงการศกึษาแนวทาง
การเช่ือมโยงข้อมูลสินค้าและกระบวนการ
ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า(Traceability) 
จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือระหวา่ง 12 
องค์กร ภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กระทรวง
อตุสาหกรรม กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงการคลงั กระทรวงมหาดไทย 
ส�านักนายกรัฐมนตรี สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหง่ประเทศไทย สมาคมอตุสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย และสมาคมผู้ ค้าปลีกไทย
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม และ 
SMEs ไทย เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 ณ 

ห้องวิภาวดีบอลรูม B โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์
เซน็ทรัลพลาซา่ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยได้รับ
เกียรตจิาก ดร.อตุตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรี
วา่การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ 
เร่ือง ทิศทางการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย 
Digital Economy
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วารสารสถาบันรหัสสากล

กับการรับรองสินค้า เช่น ส�านักงาน 
คณะกรรมการอิสลามกลางแหง่ประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม (สมอ.) ฯลฯ

SME Expo Spring Up 
Thailand 2016 มหกรรม
รวมพลังสร้างความแข็งแกร่ง
ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย
สถาบนัรหสัสากล (GS1 THAILAND) ร่วม
ออกบธูภายในงาน SME Expo Spring Up 
Thailand 2016 งานท่ีรวบรวมท่ีปรึกษา
มืออาชีพ เพ่ือส่งเสริมผู้ ประกอบการ 
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SME ให้แข็งแกร่งในทกุด้านแบบครบวงจร  
ซึง่มีทัง้หมด 7 โซนท่ีปรึกษา ได้แก่ ท่ีปรึกษา 
ด้านการวางแผนธุร กิจแบบครบวงจร 
ท่ีปรึกษาด้านการเงินและภาษี ท่ีปรึกษาด้าน
การเพ่ิมประสทิธิภาพและมาตรฐานการผลติ 

หลกัสตูรการอบรม กรกฎาคม – พฤศจกิายน 2559 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลกัเกณฑ์ข้อก�าหนดต่างๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อย่างถกูต้อง  
เป็นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบนัฯ จงึก�าหนดให้สมาชิกรายใหมท่กุราย ต้องผา่นการอบรม ความรู้เบือ้งต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกจิ
และอุตสาหกรรม ส�าหรับสมาชิกรายใหม ่ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัรับอนมุตัิเป็นสมาชิก

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและส�ารองท่ีน่ังได้ท่ี www.gs1thailand.org 

ทางสถาบนัฯ จดัโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ ในช่วงเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2559 ดงันี้
      หลักสูตร
ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน
สากล GS1 ในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ GS1-128 
ในการบริหารจัดการการขนส่ง
และโลจิสติกส์เพื่อการ 
สืบย้อนกลับ 

เทคโนโลยี Barcode
และ rfid ในการจัดการ
คลังสินค้า

    วันที่จัด
5,12,19 กรกฎาคม
2,9,16 สิงหาคม
6,27 กันยายน

23 สิงหาคม
 

พฤศจิกายน

   อัตราค่าอบรม
สมาชิก GS1 :  ฟรี* 
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

สมาชิก GS1 :  ฟรี* 
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท
 

                   เนื้อหาหลักสูตร
• บาร์โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
• โครงสร้างเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System
• GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�าหนดเลขหมายประจ�าตัวสินค้า
• สิทธิประโยชน์ส�าหรับสมาชิกสถาบันฯ 

• บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• GS1- 128  Application Identifiers (AI’s)
• การใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• หลักการจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น

• ความหมายของ Barcode และ rfid
• หลักการท�างานของ Barcode และ rfid
• เทคโนโลยีในการจัดการคลังสินค้า

ท่ีปรึกษาด้านนวัตกรรมเพ่ือต่อยอดธุรกิจ 
ท่ีปรึกษาด้านการตลาด การขายและการ
สร้างแบรนด์ ท่ีปรึกษาด้านการค้าและการ 
สง่ออกสูต่ลาดโลก และท่ีปรึกษาด้านการขนสง่ 
การน�าเข้าและการสง่ออก  
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วงัเตา ท่ีมีระยะทางรวมทัง้สิน้ 1040 กิโลเมตร 

เส้นทาง R1 มีความส�าคัญมากท่ีสุดเส้น
หนึ่ง เพราะเช่ือมโยงระหว่างเมืองหลวง  
และเขตเศรษฐกิจท่ีส�าคัญหลายจุด ทัง้
กรุงเทพ ชลบุรี พนมเปญ และโอจิมินต์
ซิตี ้  ท�าให้ R1 เป็นเส้นทางสายหลกัในการ 
ขนถ่ายสนิค้า ระหวา่ง 3 ประเทศ ซึง่แนน่อน
ว่า ประเทศท่ีจะได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 
จากเส้นทางสายนีคื้อประเทศไทย

เม่ือเดือนกรกฎาคมท่ีผา่นมา  สมาชิกในกลุม่
อนภุมิูภาคลุ่มแม่น�า้โขง ได้มีการพดูคยุและ
ปรับปรุงระเบียบในการขนถ่ายสนิค้าข้ามแดน 
โดยเพ่ิมจ�านวนรอบรถในการขนสง่สนิค้าจาก
เดมิ 40 รอบเป็น 500 คนั และมีการปรับปรุง
พิธีการศลุกากร ให้มีประสทิธิภาพ ชว่ยอ�านวย
ความสะดวกและความรวดเร็วมากขึน้

ศนูย์วิจยักสกิรไทย กลา่วถงึความเปลีย่นแปลง 
บนเส้นทางสาย R1 วา่ นอกเหนือจากจ�านวน

เ ท่ียวรถขนส่งสินค้า ท่ี เ พ่ิมขึ น้แล้ว การ
ปรับปรุงระเบียบวิธีการศุลกากร ยังช่วย 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งให้ดีขึน้ โดย
กสิกรไทยประเมินว่า ระยะเวลาในการ 
ขนสง่สนิค้าจากกรุงเทพ ไปยงันครโฮจิมินต์ซตีิ ้
จะลดลงจาก 31-41 ชัว่โมง  เหลอืเพียง 23-31 
ชัว่โมง หรือลดลงไป 8-10 ชัว่โมง

เวลาในการขนส่งท่ีลดลงประกอบกับการ
รองรับจ�านวนรถขนสง่สินค้าท่ีเพ่ิมขึน้ ท�าให้
เส้นทาง R1 มีความส�าคญัเพ่ิมมากขึน้ โดย
เฉพาะกบัผู้ประกอบการท่ีต้องส่งออกสินค้า
ไปยงักมัพชูาและเวียดนาม ท่ีนอกเหนือจาก
การลดระยะเวลาในการขนสง่ แล้วยงัสามารถ
ลดต้นทนุคา่ขนสง่ลดได้ถงึ 30% 

การระเบิดคอขวดของการขนส่งในครัง้นี ้
ศนูย์วิจยักสิกรไทย เช่ือว่ามลูค่าการส่งออก 
สนิค้าผา่นดา่นชายแดนอรัญประเทศ จะเพ่ิมขึน้ 
ประมาณ 20% ในปี 2560 คิดเป็นมลูคา่การ
สง่ออกประมาณ 1,500 ล้านบาท

ไทย-เวียดนาม 
โอกาสการค้าใหม่ผ่านชายแดน

ภายหลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2559 นัน้ ประเด็นหนึ่งท่ีมกัได้รับการ
หยิบยกขึน้มาพดูสม�่าเสมอ คือ การพฒันา
เส้นทางพิเศษเพ่ือเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ 
ตา่ง ๆ  ไมว่า่จะเป็น  North-South Economic 
Corridor, East-West Economic Corridor 
และ Southern Economic Corridor

การเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจต่างๆ เหล่านี ้ 
จะท�าให้ เ กิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากร  
และสินค้าระหว่างกันได้ดีขึน้ รวดเร็วขึน้
ช่วยผลกัดนัให้เกิดการสง่เสริมเขตเศรษฐกิจ
ระหว่างกนั ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตขึน้แบบ
แข็งแกร่ง และมีรูปแบบการเกือ้หนุนซึ่งกัน
และกนั

ปัจจุบันมีเส้นทางสายเศรษฐกิจหลายเส้น
ท่ีอยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างเพ่ือเร่ิม 
เปิดด�าเนินงาน ซึง่เส้นทางลา่สดุท่ีมีการพดูคยุ  
และก�าลงัจะเปิดใช้งานคือ เส้นทาง R1 ท่ีเช่ือมตอ่ 
ระหว่าง กรุงเทพ-พนมเปญ-โฮจิมินต์ซิตี ้

เรียบเรียงโดย :  กองบรรณาธิการ
สนับสนุนข้อมูลโดย :  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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วารสารสถาบันรหัสสากล

35GS1 Thailand October – December 2015 35GS1 Thailand July– September 2016

มูลค่าการส่งออกผ่านด่านอรัญประเทศไปยังเวียดนาม ปี 2557-2559 มูลค่าการส่งออกของไทยไปเวียดนามบนเส้นทาง R1 ปี 2556-2560

โดยสินค้าส�าคัญท่ีจะได้รับอานิสงส์ใน
ครั้งนี้นั้น แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม
1.กลุ่มสินค้าท่ีเดิมมีการส่งออกผ่านแดนไป 
เวียดนามบนเส้นทาง R1  หากเส้นทาง 
ดงักล่าวได้รับการพฒันาก็คงจะช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการสง่ออกท่ีมากขึน้ ได้แก่ เคมีภณัฑ์
อนินทรีย์ เคร่ืองปรับอากาศและสว่นประกอบ

เวียดนามตอนใต้ โดยเฉพาะบริเวณราบลุ่ม
แมน่�า้โขง (Mekong River Delta) เป็นพืน้ท่ี
ท่ีมีการท�าเกษตรกรรมเพ่ือการส่งออกขนาด
ใหญ่ ประกอบกบัเคมีภณัฑ์อนินทรีย์ ก็เป็น
สารตัง้ต้นส�าหรับการผลติปุ๋ ยและยาฆา่แมลง 
ดงันัน้ การยกระดบัเส้นทาง R1 คงจะช่วย
อ�านวยความสะดวกและกระตุ้นการส่งออก 
เคมีภณัฑ์อนินทรีย์ของไทยไปเวียดนามตอนใต้ 
เพ่ือรองรับภาคการเกษตรท่ีก�าลังขยายตัว 
จากการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร GSP 
และการทยอยลดภาษีการน�าเข้าจากกรอบ
การค้าเสรีท่ีเวียดนามได้ท�ากบัประเทศตา่งๆ 
เชน่ เกาหลีใต้และสหภาพยโุรป เป็นต้น 

นอกจากนี ้ เวียดนามตอนใต้ยังเป็นตลาด
ขนาดใหญ่ ท่ีมีประชากรถึง 33.3 ล้านคน 
ประกอบกับการขยายตัวของภาคอสังหา 
ริมทรัพย์และสงัคมเมืองในบริเวณดงักล่าว 
ก็คงเป็นโอกาสท่ีดีส�าหรับการเจาะตลาด
เคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบ ผ่าน
เส้นทาง R1 เชน่เดียวกนั อยา่งไรก็ดี ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า แม้จะเป็น
สินค้าส่งออกหลักของไทยไปเวียดนาม
ผ่านเส้นทาง R1 แต่การท่ีเวียดนามมีทัง้
อตุสาหกรรมเหล็กต้นน�า้ และก�าลงัก่อสร้าง
ฐานการผลิตเหล็กขนาดใหญ่ท่ีลงทุนโดย 
นักลงทุนต่างชาติ ก็คงจะท�าให้การส่งออก

เหล็กของไทยไปเวียดนามได้รับผลกระทบ
อยา่งมีนยัส�าคญัในอนาคต

2.กลุ่มสินค้าท่ีส่วนใหญ่ยังส่งออกผ่านทาง
เรือไปยงัเวียดนามตอนใต้ แตมี่แนวโน้มท่ีจะ
หนัมาเลือกใช้เส้นทาง R1 มากขึน้ หากการ
ขนสง่มีประสทิธิภาพและสะดวกรวดเร็ว ได้แก่  
สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเคร่ืองด่ืมและ 
ผลไม้ ตลอดจนชิน้ส่วนยานยนต์ท่ีส่วนใหญ่
เป็นอะไหลท่ดแทน (REM)  

เน่ืองจากสนิค้าดงักลา่วเป็นสนิค้าสง่ออกหลกั
ของไทยไปเวียดนาม ซึง่สามารถใช้ประโยชน์
จากการขนส่งทางถนนท่ีรวดเร็ว กล่าวคือ 
ลกัษณะเฉพาะตวัของการขนสง่ทางถนนท่ีมี
ความรวดเร็วและสามารถให้บริการแบบถึง
มือผู้ รับ (Door to Door Service) จะชว่ยลด
ต้นทนุในการเก็บรักษาและเพ่ิมประสทิธิภาพ
ในการกระจายสนิค้าไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆ 

ดงันัน้ หากมองต้นทนุโดยรวมแล้ว การขนสง่
ทางถนนจึงถือว่ามีความคุ้มค่ามากกว่าการ
ขนส่งทางเรือส�าหรับสินค้าดงักล่าว และใน
ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 เคร่ืองด่ืมและ
ชิน้ส่วนยานยนต์ก็เร่ิมมีการส่งออกผ่านด่าน
อรัญประเทศบนเส้นทาง R1 ไปยงัเวียดนาม
มากขึน้ ทัง้นี ้ส�าหรับผลไม้ แม้จะยงัไมมี่การ
ส่งออกผ่านด่านอรัญประเทศไปเวียดนาม 
แตก็่เป็นสินค้าท่ีต้องการความรวดเร็วในการ 
ขนส่งเพ่ือความสดใหม่ ประกอบกับการ 
สง่ออกผลไม้ของไทยไปเวียดนามกวา่ร้อยละ 
97 เป็นการสง่ออกผา่นแดน โดยสว่นใหญ่จะ
ผ่านด่านนครพนมและด่านมุกดาหาร เพ่ือ 
สง่ออกไปยงัเวียดนามตอนกลาง ตอนเหนือ
และจีนตอนใต้ ดงันัน้ หากเส้นทาง R1 ได้รับ 

การพฒันาก็คงท�าให้เกิดการสง่ออกผลไม้ไทย 
ไปเวียดนามตอนใต้ในเส้นทางดงักลา่วมากขึน้

อย่างไรก็ตาม  แม้การด�าเนินงานข้างต้นจะ
ชว่ยลดปัญหาการเดนิรถระหวา่งไทย-กมัพชูา
บนเส้นทาง R1 ซึง่จะท�าให้การขนสง่ตอ่ไปยงั
เวียดนามมีความสะดวกมากขึน้ แตก่ารขนสง่
จากไทยไปยงันครโฮจิมินห์ของเวียดนามบน
เส้นทาง R1 ก็ยงัคงมีอปุสรรคในบางประการ 
กลา่วคือ ปัจจบุนัรถขนสง่ของไทยไมส่ามารถ
เข้าไปยงัเวียดนามได้โดยตรง เน่ืองจากไทยยงั
ไมมี่ข้อตกลง 3 ฝ่ายกบักมัพชูาและเวียดนาม
ส�าหรับการเดนิรถบนเส้นทาง R1   ประกอบ
กับกฎระเบียบการเดินรถภายในประเทศ
เวียดนามยงัไมอ่นญุาตให้รถขนสง่พวงมาลยั 
ขวาของไทยเข้าประเทศได้ นอกจากนี ้
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการเดนิรถท่ีแตกตา่งกนั 
ของไทย กัมพูชาและเวียดนาม เช่น พิกัด 
น�า้หนกัรถบรรทกุและมาตรฐานความเร็วรถ 
ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีท�าให้การขนส่งบนเส้นทาง 
R1 นัน้ยงัมีข้อจ�ากดั 

ดงันัน้ หากไทยมีข้อตกลงการเดนิรถขนสง่ 3 
ฝ่ายกบักมัพชูาและเวียดนามในเส้นทาง R1 
อีกยงัมีความร่วมมือในการก�าหนดมาตรฐาน
การเดนิรถท่ีเหมือนกนัของทัง้ 3 ประเทศ คงจะ
ท�าให้การเดินรถระหว่างไทย ผ่านกัมพูชา 
เข้าไปยงัเวียดนามสมบรูณ์มากขึน้ ทวา่ การ
ให้สตัยาบนัของประเทศสมาชิก GMS การน�า
เทคโนโลยีเข้ามาอ�านวยความสะดวกในการ
ตรวจสินค้าของทางการไทย รวมไปถึงการ
ยกระดบัความร่วมมือระหว่างไทย-กมัพชูานี ้
ก็ถือเป็นสญัญาณท่ีดีส�าหรับการขนสง่สนิค้า
บนเส้นทาง R1 ซึง่จะสง่ผลดีตอ่การค้าระหวา่ง
ประเทศในล�าดบัตอ่ไป  
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Health meThailand Newsletter

Health me ได้พดูถงึการออกก�าลงักายอยา่งถกูต้อง สม�่าเสมอ เพ่ือให้
ร่างกายแข็งแรงและมีสขุภาพท่ีดี แตแ่น่นอนวา่การออกก�าลงักายเพียง 
อย่างเดียวคงไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้ร่างกายแข็งแรง  และดูดีแบบ 
“ฟิตแอนด์เฟิร์ม” ตามแบบฉบบั Health me ได้อยา่งแนน่อน

ใน GS1 ฉบบันี ้ เราจงึมาพดูถึงการดแูลโภชนาการหรือ “การเลือกกิน
อย่างชาญฉลาด” ให้ได้สารอาหารครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย ควบคมุปริมาณแคลอร่ี และยงัได้สขุภาพท่ีดีขึน้อีกด้วย

เลือกบริโภคตามหลักโภชนาการที่ถูกต้อง 
การรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลกัโภชนาการ คือ การเลือก 
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่ทัง้โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลอืแร่ วิตามิน 
และไขมนั โดยเลือกรับประทานในสดัสว่นท่ีเหมาะสม 

สดัสว่นท่ีเหมาะสมไมไ่ด้หมายถงึการรับประทานอาหารแตล่ะหมวดหมู่
ในปริมาณท่ีเทา่ๆ กนั แตคื่อ การเลือกทานอาหารในแตล่ะหมวดหมูใ่น
ปริมาณท่ีเหมาะสม 

กลุ่มท่ีเป็นอาหารหลัก ได้แก่ กลุ่มข้าวท่ีเป็นธัญญพืช ไม่ว่าจะเป็น 
ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว ก๋วยเต๋ียว บะหม่ี ฯลฯ  กลุม่ท่ีควรเลอืกทานในปริมาณ
ท่ีเพ่ิมขึน้คือ ผกัและผลไม้ ซึง่จะได้ประโยชน์ทัง้ในด้านแร่ธาตตุา่งๆ และ
กากใยอาหาร สว่นกลุม่ท่ีควรจ�ากดัปริมาณอาหารในการรับประทาน คือ 
กลุม่อาหารจ�าพวกเนือ้สตัว์ตา่งๆ โดยเฉพาะ เนือ้แดง เนือ้ตดิมนั และไขมนั

ตา่งๆ ซึง่ปริมาณอาหารท่ีเหมาะสมนัน้ก็ควรจะกระจายให้ครบถ้วนทัง้ 3 มือ้

นอกจากนัน้ คือ การดแูลเร่ืองน�า้หนกัให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพ่ือป้องกนั 
ไม่ให้เกิดโรคขาดอาหารและโรคท่ีเกิดจากโภชนาการอาหารเกิน เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสงู โรคหวัใจ โรคอมัพฤกษ์ ข้อปฏิบตั ิ
เก่ียวกบัอาหารประเภทอ่ืนๆ ก็คือ งดเหล้า เบียร์ แอลกอฮอล์ 

เลือกอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัย
การเลือกรับประทานอาหารเพ่ือให้เหมาะกบัช่วงวยัก็ยงัคงเป็นสิ่งท่ีต้อง
ค�านงึถงึ เพราะในแตล่ะชว่งวยัจะมีความต้องการอาหารท่ีแตกตา่งกนัไป 
มีการเจริญเติบโตท่ีตา่งกนั ดงันัน้การเลือกอาหารให้เหมาะกบัการเจริญ
เตบิโตจงึส�าคญัอยา่งมากตอ่การดแูลสขุภาพ และพฒันาการของร่างกาย 
ซึง่สามารถแบง่ชว่งวยัได้โดย

ชว่งวยัแรก วยัทารก เร่ิมตัง้แตช่ว่ง 3-4 เดือนแรก ควรให้เดก็รับประทาน
นมแมเ่ป็นหลกั เพราะมีคณุคา่ทางอาหารท่ีเหมาะสมตอ่การพฒันาการ
ของเดก็ เม่ือเดก็ยา่งเข้า 4 - 6 เดือน จงึควรให้อาหารเสริมอ่ืน ๆ ควบคู่
กบันมแมไ่ปด้วย หลงั 6 เดือนขึน้ไป ถงึจะสามารถเพ่ิมปริมาณของอาหาร
ขึน้เร่ือย ๆ ตามล�าดบั 

ชว่งวยัท่ีสอง วยัเดก็ท่ีก�าลงัเจริญเตบิโต กลุม่นีค้วรจะต้องได้รับสารอาหาร
ท่ีเพียงพอ แพทย์จงึมกัจะแนะน�าให้ด่ืมนมอยา่งน้อยวนัละ 2 แก้ว เพ่ือให้
ได้พลงังานและโปรตีนอยา่งครบถ้วน
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วารสารสถาบันรหัสสากล

ชว่งวยัท่ีสาม วยัรุ่น จะต้องรับประทานอาหารตาม
ปกต ิในวยันีค้วรจะเป็นอาหารท่ีมีคณุคา่ และหาก
ต้องการควบคมุเร่ืองน�า้หนกัก็ควรรับประทานผกั 
หรือธัญพืชท่ีมีเส้นใยอาหารมากขึน้ ช่วงวัยนี ้
ควรให้ความระมดัระวงัในเร่ืองการควบคมุอาหาร 
เพราะการจ�ากดัอาหารมากเกินไป อาจจะมีผล 
ต่อการขาดสารอาหารและส่งผลต่อส่วนสูง 
ของร่างกายได้

ชว่งวยัท่ีสี่ วยัผู้ ใหญ่ ภาวะโภชนาการไมแ่ตกตา่ง 
กับวัยรุ่นมากนัก ยกเว้นในเพศหญิงท่ีมีการ 
ตัง้ครรภ์ควรจะต้องได้รับแร่ธาตแุคลเซียม และ
ธาตเุหลก็เสริมในปริมาณท่ีเพียงพอ รับประทาน
อาหารในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึน้ แตต้่องระวงัและ
ควบคุมอัตราการเพ่ิมของน�า้หนักตัวให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม

ในกลุ่มผู้ ใหญ่วัยกลางคน มักจะมีภาวะ 
น� า้หนักตัว ท่ี เ พ่ิมมากขึน้จากการท่ี ร่างกาย
ต้องการพลังงานลดลง ดังนัน้ควรจะปรับการ 
ลดอาหารในกลุ่มท่ีให้พลังงาน และดูแลให้มี 
การออกก�าลงักายอยา่งสม�่าเสมอ

ช่วงวยัสดุท้าย วยัสงูอาย ุ ควรรักษาน�า้หนกัตวั
ให้คงท่ี ปัญหาท่ีพบบอ่ยในวยันี ้ คือ ภาวะไขมนั 
ท่ีก่อให้เกิดโรค เช่น โรคเลือด โรคเบาหวาน  
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ดังนัน้จึงควร
ลดปริมาณอาหารประเภทไขมัน และหมั่น 
ออกก�าลงักายอยา่งสม�า่เสมอ รวมถงึการเช็คสขุภาพ
อยา่งน้อยปีละครัง้
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นอกจากนีถ้้าเรามองประเดน็ของโรคกระดกูพรุน 
ท่ีมักพบมากในผู้ สูงอายุ  การ ป้องกันโรค 
กระดกูพรุนควรรับประทานอาหารท่ีมีแคลเซียมสงู 
ตัง้แตว่ยัรุ่นเพ่ือสง่ผลตอ่ร่างกายในระยะยาว

เลือกรับประทานตามปริมาณที่สมดุล
โดยปกติแล้ว ในแต่ละวนัมนษุย์ต้องการแคลอร่ี 
ในปริมาณ 20-35 แคลอร่ีตอ่น�า้หนกัตวั 1 กิโลกรัม 
แต่ก็ขึน้อยู่กับน� า้หนักตัวของแต่ละคนว่า มี 
น�า้หนกัตวัและมีไขมนัสว่นเกินมากขึน้เทา่ไร และ
ในแต่ละวนัมีกิจกรรมท่ีเผาผลาญพลงังานมาก
น้อยเพียงใด ซึ่งความแตกต่างของพฤติกรรม 
ดงักลา่ว สามารถน�ามาค�านวณและแบง่กลุม่เป็น
ความต้องการแคลอร่ีออกได้เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

กลุ่มแรก คือ ผู้ ท่ีใช้พลังงานวันละประมาณ  
1,200-1,600 แคลอร่ี ได้แก่ ผู้ หญิงตัวเล็ก 
ท่ีออกก�าลงักายสม�่าเสมอ และผู้หญิงท่ีมีรูปร่าง 
ปานกลางท่ีไม่ได้ออกก�าลงักายอย่างสม�่าเสมอ 
แตก่�าลงัต้องการลดน�า้หนกัอยูพ่อดี

กลุ่มที่สอง คือ ผู้ ท่ีใช้พลงังานวนัละประมาณ 
1,600-2,000 แคลอร่ี ได้แก่ ผู้หญิงท่ีมีรูปร่างใหญ่ 
ผู้ชายท่ีมีรูปร่างเลก็ท่ีใช้แรงงานมาก ผู้ชายรูปร่าง
ปานกลางท่ีไม่ได้ออกก�าลงักายอย่างสม�่าเสมอ 
และผู้ ชายท่ีรูปร่างปานกลางท่ีใช้แรงงานมาก 
อยูแ่ล้วและอยากลดน�า้หนกัด้วย

กลุ่มสุดท้าย คือ ผู้ ท่ีใช้พลงังานวนัละประมาณ 
2,000-2,400 แคลอร่ี ได้แก่ ผู้ หญิงหรือผู้ ชาย 

ท่ีมีรูปร่างขนาดกลางถึงใหญ่ท่ีมีกิจกรรมท่ีต้อง
ออกแรงทัง้วนั 

เลือกที่จะ ลด ละ เลิก 
การปรุงแต่งรสชาติ
การรับประทานอาหารนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตท่ีท�าให้เรารู้สึกอ่ิมและมีพลังในการ
ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ แล้ว ยังมีผลต่อสุขภาพ
ระยะยาวอีกด้วย อาหารท่ีได้รับการปรุงแตง่มาก
เกินไป จะสง่ผลร้ายตอ่สขุภาพโดยเฉพาะถ้ากิน
ในปริมาณท่ีมาก และกินอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ�า 
ด้วยเหตนีุก้ารลดการปรุงแต่งอาหาร การละสิ่ง
ท่ีไม่จ�าเป็นต่อการบริโภคลง และงดรับประทาน
อาหารท่ีมีรสจดัจึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีใช้ในการ
ดแูลสขุภาพได้เป็นอยา่งดี

อาหารท่ีปรุงแต่งจัด ไม่ว่าจะหวานจัด เค็มจัด 
เปรีย้วจัด หรือเผ็ดจัด ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคได้แทบทัง้สิน้ เชน่ โรคอ้วน เบาหวาน 
ไขมนัในเลือดสงู ความดนัโลหิตสงู โรคเหล่านี ้
ท�าให้คณุภาพชีวิตลดลง และสญูเสยีคา่ใช้จา่ยใน 
การรักษาพยาบาลอย่างมาก คนบางคนต้อง 
ตกอยูใ่นสภาวะของ “การล้มละลายทางสขุภาพ” 

เราจึงควรหันมาใส่ใจกับการกินอาหารให้เอือ้ 
ต่อสขุภาพท่ีดีมากขึน้ แทนท่ีจะคิดถึงแต่ความ 
อร่อยของรสชาติและความสุขท่ีได้จากการกิน 
อาหารเพียงอย่างเดียว การเลือกบริโภคอาหาร 
ท่ีมีคุณประโยชน์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
นัน้จงึเป็นสว่นส�าคญัอยา่งมากในการเป็นตวัก�าหนด
สขุภาพร่างกาย

เพราะทกุสิง่ท่ีได้เลอืกรับประทานเข้าไปในร่างกาย 
มันจะเข้าไปส่งผลโดยตรงต่อตวัเราแทบทัง้สิน้ 
ฉะนัน้แล้วทา่นผู้อา่นอยากมีสขุภาพอยา่งไร ก็ต้อง
เลอืกท่ีจะรับประทานอาหารอยา่งนัน้ด้วย เหมือน
ท่ีชาวตา่งชาตพิดูกนัวา่ “You are what you eat”

ส�าหรับ Eat Like A Boss ในวนันี ้เราได้ทราบกนั
ไปแล้วว่า การเลือกรับประทานอาหารท่ีดีท่ีถือ 
เป็นรากฐานท่ีส�าคัญในการดูแลสุขภาพของ 
ทุกคน ดังนัน้ควรเลือกรับประทานอาหารให้ 
เหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงอาหารท่ีเป็นโทษ 
ต่อร่างกาย ซึ่งหากปฏิบัติควบคู่กับการออก 
ก�าลงักายอยา่งถกูต้องสม�่าเสมอแล้ว เช่ือวา่ทา่น
ผู้ อ่านทุกคนจะมีร่ายกายท่ีแข็งแรง สุขภาพดี  
“ฟิตแอนด์เฟิร์ม” ตามแบบฉบบัของ Health Me 
อยา่งแนน่อน

ในฉบบัตอ่ไปจะเป็นเร่ืองอะไรนัน้ โปรดตดิตาม...  
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“กินเจ” เป็นเทศกาลหนึ่งของจีนท่ีจัดขึน้ทุกปีใน 
ช่วงขึน้ 1 ค�่า เดือน 9  ถึงขึน้ 9 ค�่าเดือน 9 หรือ
ประมาณ ชว่งปลายเดือนกนัยายน ตอ่เดือนตลุาคม
ของทกุปี ซึง่เทศกาลกินเจนี ้ เป็นหนึง่ในเทศกาลท่ี
สะท้อนถงึพฤตกิรรมของผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี ทัง้
ในด้าน ภาวะเศรษฐกิจ การใช้จ่ายภาคครัวเรือน 
ตลอดจนถงึการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภค

โดยเทศกาลกินเจ ในปีนี ้ศนูย์วิจยักสกิรไทย คาดวา่
จะมีมลูคา่รวมทัง้ตลาดประมาณ 4,500 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา 7.2% เม็ดเงินสว่นใหญ่ถกู
ไปใช้กบัการจบัจา่ยและบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม

ปัจจุบนัเทศกาลกินเจ ไม่ได้เป็นประเพณีท่ีจ�ากัด
เฉพาะคนไทยเชือ้สายจีนเทา่นัน้ แตค่า่นิยมในการ
งดเว้นทานเนือ้สตัว์ และถือศีลในชว่งระยะเวลาหนึง่ 
ได้รับความนิยมเพ่ิมขึน้ในกลุ่มผู้ บริโภคทั่วไป 
โดยเฉพาะผู้บริโภครุ่นใหมท่ัง้ชว่งวยัรุ่นและวยัท�างาน
ท่ีใสใ่จดแูลสขุภาพมากขึน้ 

ผู้ บริโภครุ่นใหม่นี ้ ถือโอกาสจากเทศกาลกินเจ
เพ่ืองดเว้นการบริโภคเนือ้สตัว์ นอกจากนีบ้างสว่น
ต้องการทดลองทานอาหารเจ ซึง่อาจจะมาจากคน
ใกล้ชิดเป็นผู้ชกัชวน ซึง่ปัจจบุนักระแสดแูลสขุภาพ
นีก้�าลงัส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ�าวนัมากขึน้ เห็น
ได้ชัดจากกระแสการงดเว้นการทานเนือ้สัตว์ท่ี
ปัจจบุนัไมไ่ด้จ�ากดัเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเทา่นัน้ 
แต่ได้ขยายไปสู่พฤติกรรมประจ�า เช่น การงดเว้น
ทานเนือ้สตัว์ทกุวนัพระ วนัเกิด หรือประจ�าวนัใด
วนัหนึง่ของสปัดาห์

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่นี ้
เป็นผลมาจากกระแสการดูแลสุขภาพท่ีเกิดขึน้ 
ในชว่ง 3-4 ปีท่ีผา่นมา ทัง้กระแสการออกก�าลงักาย
เช่น การเดิน-การว่ิงเพ่ือสขุภาพ การป่ันจกัรยาน 
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การออกก�าลังกาย ฟิตเนส การควบคุมน�า้หนัก 
ลดไขมนั หุ่นสวย เพรียวบาง ซึง่กระแสเหล่านีย้งั 
ต่อเน่ืองมาถึงพฤติกรรมในการเลือกทานอาหาร
ท่ีเป็นอาหารประเภทผกั เช่น ทานสลดั หรือเลือก
ทานอาหารประเภทต้ม เชน่ สกีุห้รือชาบมูากขึน้กวา่
อาหารประเภททอดและอาหารปิง้ยา่ง

นอกเหนือจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการใช้
ชีวิตประจ�าวนัแล้ว พฤตกิรรมในการเลอืกอาหารก็มี
การปรับเปลี่ยนสูค่วามเป็นสงัคมเมืองมากขึน้ โดย
ผู้บริโภครุ่นใหม่มีความเปิดกว้างด้านอาหารมาก
ขึน้กวา่แตก่่อน โดยเฉพาะพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารประเภท Ready to Eat จากร้านสะดวกซือ้ 
เชน่ เซเวน่อีเลฟเวน่ และจากซปุเปอร์มาร์เก็ต

ขณะเดียวกนัผู้บริโภครุ่นใหม่ยงัยอมรับพฤติกรรม
ในการสั่งการแบบเดลิ เวอร่ีจนเป็นเ ร่ืองปกติ 
มากกว่าแต่ก่อน โดยในช่วงเทศกาลกินเจนี ้ เช่ือ
ว่า พฤติกรรมการสัง่อาหารเจและอาหารคลีนฟู้ ด
ผ่านช่องทางเดลิเวอร่ี จะเติบโตมากขึน้กว่าปีก่อน
อยา่งเหน็ได้ชดั

สะท้อนการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค
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พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนว่าผู้บริโภคยุคใหม่โดย
เฉพาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศ จัดเป็นกลุ่มลูกค้าท่ี
น่าสนใจในการเข้าไปท�าตลาดให้มากขึน้ เน่ืองจาก
มีความใส่ใจในเร่ืองสขุภาพและมีก�าลงัซือ้สงู ชอบ
ทดลองหรือเลือกซือ้อาหารเจผ่านช่องทางใหม่ๆ ท่ี
ตอบโจทย์ทัง้ทางด้านรูปลกัษณ์ รสชาติ คณุคา่ทาง
โภชนาการ รวมถึงมีบริการจดัส่งถึงท่ี ซึง่น่าจะเป็น
โอกาสทางธุรกิจส�าหรับผู้ ประกอบการอาหารเชิง
สขุภาพทางเลอืกใหม่ๆ  ท่ีจะเข้ามาท�าตลาดเพ่ือขยาย
ฐานลกูค้าได้เพ่ิมขึน้ อาทิ กลุม่คลนีฟู้ ดออนไลน์ กลุม่
เดลิเวอร่ี กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมออร์แกนิค และ
กลุม่อาหารเจประเภท Ready to Eat 

วถิชีีวติของผู้บริโภคที่เปล่ียนไปท�ำให้ภำคธุรกจิ
ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ 
ผู้บริโภค มีช่องทำงกำรขำยใหม่ๆ ที่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้บริโภค มีกำรเลือกใช้ 
เคร่ืองมือในกำรส่ือสำรใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์
ควำมต้องกำร เช่น โซเชียลมีเดีย ตลอดจน 
Video Clip ทัง้หมดนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของกำร 
ปรับเปล่ียนพลวัตสู่ดจิทิลั ซึ่งผู้ประกอบกำรเอง 
ต้องปรับตวัให้ทนั  

เรียบเรียงโดย :  กองบรรณาธิการ

กินเจ 
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เรียบเรียงโดย   : อวิกา  พอกเพิ่มดี,  วิลาวัณย์  กิจนิเทศ
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Digital Marketing เป็นอย่างไร
Digital Marketing  กลายมาเป็นรูปแบบการ
ท�าตลาด ท่ีภาคธุรกิจหนัมาให้ความส�าคญั 
อยา่งมากในชว่งเวลานี ้เน่ืองจากเป็นชอ่งทาง 
การสื่อสารท่ีสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงผู้คนใน 
วงกว้างได้อย่างง่ายดาย และท่ีส�าคัญคือ
ต้นทุนในการท�าการตลาดประเภทนีม้ักจะ 
ต�่ากวา่การตลาดแบบออฟไลน์ทัว่ไป

ท่ีผา่นมาจะเหน็ได้วา่การท�า Digital Marketing 
นัน้ สามารถท่ีจะท�าได้หลากหลายรูปแบบ 
แต่ท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนในยคุนี ้ คงหนีไม่พ้น
เร่ืองของโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม ถกูน�ามาใช้เป็น
ช่องทางการตลาดส�าหรับสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจได้อยา่งน่าสนใจ หรือแม้แตก่ระแสการ
เตบิโตอยา่งรวดเร็ว ของสมาร์ทโฟน ก็ได้น�ามา
สูเ่ทรนด์การตลาดบนโทรศพัท์มือถือ (Mobile 
Marketing) ในชว่งท่ีผา่นมาจงึมีแอพพลเิคชัน่
ใหม่ๆ เกิดขึน้มากมาย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค รวมถึง

การโฆษณาบนมือถือซึ่งก็มีแนวโน้มเพ่ิมสงู
ขึน้ด้วย เป็นต้น

อยา่งไรก็ดี การท�า Digital Marketing นัน้ เรียก
ได้วา่ไมไ่ด้มีสตูรส�าเร็จท่ีตายตวั นกัการตลาด 
หรือผู้ประกอบการสามารถน�ารูปแบบต่างๆ 
มาผสมผสานหรือประยุกต์ใช้ได้ตามความ
เหมาะสม แต่สิ่งหนึ่งท่ีผู้ ประกอบการต้อง
ตระหนกัอย่างมาก คือ Digital Marketing 
เปรียบเหมือนดาบสองคม เม่ือด้านหนึง่สร้าง
โอกาสให้อย่างมหาศาล อีกด้านอาจเป็นภยั
ท่ีสามารถบั่นทอนธุรกิจของคุณได้ทุกเม่ือ 
เพราะอยา่งท่ีทราบกนัดี โลกของออนไลน์นัน้
สามารถเช่ือมโยงถึงกันได้อย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ว ดังนัน้ไม่ว่าจะเร่ืองดีหรือร้าย 
ย่อมมีโอกาสท่ีจะถูกส่งต่อหรือแชร์ถึงกนัใน
วงกว้างได้เพียงแคค่ลกิเดียวเทา่นัน้

Digital Marketing โอกาสทีเ่ปิด
กว้างส�าหรับ SME
เม่ือ Digital Marketing คือเทรนด์ของการ
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SME
Digital Marketing

ท�าการตลาดยุคใหม่ท่ีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้อง
สนใจ ด้วยข้อจ�ากดัด้านเงินทนุท่ีไมม่ากท�าให้โอกาส 
ในการลงทุนเลือกใช้สื่อแมสเพ่ือท�าการตลาด 
ไมเ่ทา่กบัองค์กรขนาดใหญ่ท่ีสายป่านยาวกวา่ 

ดงันัน้ชอ่งทางออนไลน์จงึกลายเป็นโอกาสทองให้กบั 
บรรดา SME รายเล็กรายน้อย หรือแม้แต่มือใหม ่
มือสมคัรเล่นทัง้หลาย ในการสร้างสรรค์พืน้ท่ีและ 
ฐานลกูค้าของตนเองขึน้มาได้ รวมถงึยงัเป็นชอ่งทาง 
ท่ีจะเปิดกว้างออกไปสู่ตลาดใหม่ๆ ท่ีไม่ได้จ�ากัด 
เพียงแคใ่นประเทศอีกด้วย

ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ คณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งเสียงท่ียืนยันว่า ปัจจุบัน 
Digital Marketing มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงกับ 
ผู้ประกอบการ SME เน่ืองจากในอดีตนัน้ วิธีการ
ท�าการตลาดโดยทัว่ไป โดยเฉพาะในยคุอตุสาหกรรม 
(Industrialization) มกัจะพดูถงึเร่ืองของ Economies 
of Scale หรือ การผลิตจ�านวนมากเพ่ือให้ต้นทุน 
ลดลง เม่ือผู้ประกอบการผลติสนิค้าเป็นจ�านวนมาก 
เพ่ือให้ได้ต้นทุนต�่านัน้ ท�าให้ผู้ประกอบการต้องมี

ตดิอาวธุ

ไทยด้วย
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การวางแผนเร่ืองของการกระจายสนิค้า ต้องมีร้านค้า
หรือสาขาเป็นจ�านวนมาก หรือสง่สนิค้าเข้าไปขายใน
ห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ รวมถงึต้องมีระบบโลจิสตกิส์ท่ี
ดีรองรับอีกด้วย

กระบวนการเหลา่นีถื้อวา่เป็นวิธีการในการขบัเคลือ่น
สนิค้าจากผู้ผลติไปสูผู่้บริโภคก็จริง แตบ่างครัง้การท่ี
จะให้ผู้ประกอบการ SME เอาสินค้าเข้าไปตามห้าง
สรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซือ้ท่ีมีสาขาจ�านวนมาก  
ผู้ประกอบการอาจจะยงัไม่พร้อมท่ีจะขยายตวัเพ่ือ
ผลิตสินค้าเป็นจ�านวนมากๆ ในระยะเวลาอันสัน้ 
เพราะการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ยอ่มมาพร้อมกบัการ
ลงทนุท่ีสงู อีกทัง้ยงัมีความเสีย่งวา่สนิค้านัน้ๆ จะเป็น
ท่ีนิยมของลกูค้าในขณะนัน้หรือไม่

แตปั่จจบุนัด้วยเทคโนโลยีท่ีเปลีย่นไป อินเตอร์เน็ตเข้า
มามีบทบาทในการด�าเนินชีวิตของผู้คน สามารถท่ีจะ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารหรือสื่อสารถึงกนัได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว สง่ผลให้วิธีการด�าเนินธรุกิจเปลีย่นแปลง
ไป ผู้ประกอบการรายเลก็ๆ หรือ SME มีโอกาสท่ีจะ
สร้างตลาดเป็นของตวัเอง โดยใช้ช่องทางออนไลน์
เป็นเวทีในการโชว์ตวัให้ลกูค้าได้เห็น และมีแนวโน้ม
อยา่งชดัเจนวา่ ชอ่งทางออนไลน์จะได้รับความนิยม
เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง จะเห็นได้จากพฤติกรรมการ
ซือ้สินค้าออนไลน์ท่ีสงูขึน้เร่ือยๆ และกลายเป็นเร่ือง
ปกติของคนยคุใหม่ไปแล้ว เม่ือเทียบกบัอดีตท่ีอาจ
จะเคยมีความกังวลอยู่บ้างในเร่ืองของการจบัจ่าย
ใช้สอยบนโลกดจิิตอล

“ส�าหรับผมนัน้มองวา่ Digital Marketing กบั SME 
คือ Perfect Match ดงันัน้สิง่ท่ี SME ควรท่ีต้องค�านงึ
เป็นอย่างย่ิง คือ การเข้ามาสู่ Digital Marketing 
เพราะหนึง่ต้นทนุต�า่ สองธรุกิจไมจ่�าเป็นต้องขยายตวั
หรือผลติครัง้ละมากๆ เพ่ือท่ีจะไปเข้าห้างสรรพสนิค้า 
ทกุสาขา ผมว่าเป็นช่องทางส�าคญัท่ี SME ต้องท�า 
โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคทัง้หลาย เพ่ือให้
ผู้ บริโภคสามารถหาซือ้ได้ง่ายและสะดวก เพราะ
พฤติกรรมผู้บริโภคบ้านเราเวลานีแ้ตกต่างไปจาก 
เม่ือก่อน เช่น อยากท่ีจะซือ้รองเท้าสักคู่ ก็ไปท่ี 
ห้างสรรพสินค้า ก็จะเจอร้านรองเท้าแบรนด์เดิมๆ 
คนก็รู้สึกว่าไม่ได้แตกต่าง เพราะว่าไม่มีตัวเลือก 
อ่ืนมากนัก มีแต่แบรนด์นี ้ ก็ต้องซือ้ เพราะเม่ือ
ก่อนความหลากหลายของสินค้ามีน้อย เหมือน 
ถกูบงัคบัซือ้ เพราะไมมี่อะไรให้ซือ้ แตปั่จจบุนับนโลก 
ออนไลน์ ความหลากหลายของสนิค้ามีอยา่งมหาศาล 
ผู้บริโภคสามารถท่ีจะเลือกได้ และเท่ากับเป็นการ 
เปิดโอกาสให้ทกุๆ แบรนด์สามารถแขง่ขนักนัได้อยา่ง
เสรีบนโลกออนไลน์”

อย่างไรก็ดี แม้ Digital Marketing จะเป็น 
ชอ่งทางสร้างโอกาสให้กบัผู้ประกอบการ แตก็่ 
เหมือนหลกัการท�าการตลาดโดยทัว่ไป ไมใ่ชว่า่ 
ทุกคนท่ีกระโดดลงไปจะสามารถประสบ
ความส�าเร็จได้ทัง้หมดเพราะการท�า Digital 
Marketing ต้องอาศยัองค์ประกอบการหลายด้าน 
ด้วยกัน นอกจากสินค้าจะต้องมีคุณภาพ
แล้ว การถ่ายภาพสินค้าให้ออกมาดดีูก็เป็น 
สิง่ส�าคญั เพราะอยา่ลมืวา่การท�าตลาดออนไลน์ 
ลกูค้าจะไมไ่ด้เหน็หรือสมัผสัสนิค้าจริงๆ

ดังนัน้ภาพท่ีจะน�าเสนอให้กับลูกค้าจึงต้อง 
นา่สนใจและดงึดดูมากพอ รวมถงึต้องมีบคุลากร 
ท่ีพร้อมพอสมควร เพราะในการท�า Digital 
Marketing การสื่อสารกับลูกค้าท่ีรวดเร็ว
และฉับไว จะสร้างความประทับใจให้กับ
ลกูค้า กลา่วคือ เวลาท่ีมีลกูค้าโพสต์ข้อความ
สอบถาม นัน่หมายถึงเขาก�าลงัสนใจสินค้า
นัน้ๆ อยู่ หากเขาได้รับค�าตอบกลบัไปอย่าง
รวดเร็ว โอกาสท่ีจะตดัสนิใจซือ้ทนัทีก็มีสงู แต่
ในทางกลบักันหากลูกค้าได้รับค�าตอบท่ีช้า 
บางครัง้ลกูค้าอาจจะลืมไปแล้วว่าเคยสนใจ
สินค้านัน้อยู่ ดังนัน้เร่ืองของบุคลากรท่ีจะ
ดแูลในสว่นนีจ้งึต้องมีความพร้อมด้วยเชน่กนั
นอกจากนี ้ ภาครัฐก็มีส่วนส�าคัญในการ
ช่วยสร้างความเข้มแข็งทัง้ระบบได้ โดยการ
สนับสนุนในเร่ืองของระบบไอซีที การเปิด
อบรมให้ความรู้ เพ่ือรองรับการเติบโตของ 
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Digital Marketing รวมทัง้ควรมีการสนบัสนนุ
ให้เกิดการแขง่ขนัอยา่งเสรี เพราะการแขง่ขนั
ท่ีสมบูรณ์ ย่อมท�าให้ประสิทธิภาพทางการ
ตลาดดีขึน้ เพราะผู้บริโภคก็มีทางเลอืกมากขึน้

“ที่ผ่านมาเราจะเหน็ว่าส่วนใหญ่ภาคธุรกจิ
เป็นคนท�ากันเอง ท�าเป็นส่ือกลางในการ
ที่จะเอาสินค้ามาขายออนไลน์ ซึ่งจริงๆ
แล้วภาครัฐก็ควรจะสนับสนุนให้เกิดการ
แข่งขัน ไม่เช่นนัน้ก็จะเป็นการผูกขาด 
เหมือนกับมีห้างอยู่หน่ึงห้าง หรือสอง
ห้างเท่านัน้ แต่จริงๆ แล้วตัวสินค้าที่ได้
มาจากช่องทางออนไลน์มีเยอะมาก ซึ่งมัน
จะท�าให้ผู้คนมีทางเลือกเยอะขึน้ เพราะ
ฉะนัน้ผมเห็นว่าภาครัฐควรที่จะเข้าไป
สร้างสภาพการแข่งขันให้เกิดขึน้ และ
อีกเร่ืองที่ควรท�าด้วยคือ เร่ืองของความ
ปลอดภยั เร่ืองของเงนิ เร่ืองของนโยบาย
บางอย่างที่ เข้าไปก�ากับดูแล อย่างใน 
เมืองนอก เวลาเราซือ้สินค้าอะไรมา
สักอย่าง ด้วยความที่ การซื อ้สินค้า 
บนออนไลน์ เราดจูากภาพเท่านัน้ พอซือ้
มาแล้วกลับไม่เป็นอย่างที่คดิ เราสามารถ 
แพค็สินค้าลงกล่องคืนกลับไปได้ รวมถงึ 
เร่ืองของการคืนเงนิด้วย เหล่านีเ้ป็นเร่ืองที่ 
ภาครัฐควรเข้ามาด�าเนินการ เพื่อสนับสนุน 
ให้การท�าการตลาดออนไลน์นัน้เติบโต
และเข้มแขง็ยิ่งขึน้”  
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Member Zone

คืออะไร?
GS1 Source
GS1 Source หรือในช่ือเดมิ GS1 Trusted Source of Data 
(TSD) เป็นโครงการสร้างฐานข้อมูลสินค้าออนไลน์จาก
แหล่งข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ (ข้อมลูสินค้าจากเจ้าของสินค้า)  
ท่ีสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ร่วมมือกบั 12 หนว่ยงาน 
ทัง้ภาครัฐและเอกชน เป็นการจดัเก็บฐานข้อมลูกลางสนิค้า
ของประเทศ (National Product Catalogue) พฒันาขึน้เพ่ือ
ให้ผู้ผลติสนิค้า ผู้จ�าหนา่ยสนิค้า (Retailer) และผู้ประกอบการ  
E-Commerce สามารถใช้ประโยชน์จากการมีฐานข้อมลูท่ี 
น่าเช่ือถือ และช่วยลดภาระการจัดท�าฐานข้อมูลสินค้า 
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับ 
หนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งถกูต้อง

เจ้าของสินค้าได้รับประโยชน์
จากโครงการ GS1 Source อย่างไรบ้าง
 1. มีฐานข้อมูลสินค้าออนไลน์ท่ีสามารถเก็บข้อมูล
สนิค้าของตนเอง
 2. สามารถใช้งานระบบฐานข้อมลู GS1 Source ได้โดย
ไมเ่สยีคา่ใช้จา่ย แทนการพฒันาโปรแกรมจดัการฐานข้อมลู
ภายในบริษัท ซึง่อาจมีคา่ใช้จา่ยในการพฒันาและการดแูล
รักษาระบบสงู ท�าให้ชว่ยลดคา่ใช้จา่ยขององค์กรได้
 3. ระบบฐานข้อมลูดงักลา่ว สามารถเข้าถงึได้จากทกุท่ี 
ทกุเวลา ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ท�าให้การแก้ไขหรืออพัเดต
ข้อมลู รวมทัง้การเพ่ิมรายละเอียดข้อมลูสินค้าเกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึน้
 4. ระบบฐานข้อมูล GS1 Source ช่วยสร้างความ 
น่าเช่ือถือและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเม่ือเทียบกับคู่แข่ง
ทางการตลาดท่ีไมมี่ข้อมลูสนิค้าในระบบดงักลา่ว
 5. ป้องกนัการปลอมแปลงสินค้า และการลกัลอบใช้
บาร์โค้ดท่ีไมถ่กูต้อง

วิธีการลงทะเบียนสินค้า GS1 Source
 1.  สมาชิกสถาบันรหัสสากลสมัครใช้งานได้ ท่ี  
http://www.gs1thailand.org/tsd เลือกเมน ูRegistration 
จากนัน้กรอกเลขสมาชิก หรือเลขหมายบ่งชีท่ี้ตัง้สากล 
(GLN) และอีเมล์ท่ีใช้สมคัรสมาชิกสถาบนัฯ จากนัน้รอรับ 
Username และ Password ส�าหรับเข้าใช้งานระบบได้ทาง
อีเมล์ท่ีใช้สมคัร 

(หากข้อมลูไมถ่กูต้อง ระบบจะแสดงหน้าตา่งเพ่ือขอข้อมลูเพ่ิมเตมิ จากนัน้ผู้ดแูล
ระบบจะตรวจสอบข้อมลูและแจ้งกลบัอีกครัง้) 

 2. กรอก User และ  Password เพ่ือเข้าสูร่ะบบและเร่ิมกรอกข้อมลูเพ่ือ 
ลงทะเบียนสนิค้า ดงัภาพ

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ท่ี www.gs1thailand.org  เลือก  
“เมนลูดั” และ “โครงการระบบฐานข้อมลู” (GS1SOURCE)

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกลับ   
ที่เบอร์ 02-345-1200 หรือ E-mail : info@gs1thailand.org   
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ใส่ Username และ Password
เพื่อ login เข้าสู่ระบบ
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